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Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi

Labtium Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

100 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimiala on laboratorio-, analyysi-, mittaus- ja testauspalvelut sekä
niihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

3. 31.12.2009 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase.
Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Liitteenä.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-
natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Toimitusjohtajalle maksetaan kuukausittain kokonaispalkka, jonka lisäksi
hänelle ei makseta muita korvauksia (eikä mm. lomarahaa).

Muulle johdolle, johon tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 luettiin 4 henkilöä, mak-
setaan kiinteä kuukausipalkka, josta osan voi muodostaa puhelin- ja/tai au-
toetu.

Johdon tulospalkkiokriteereiden periaatteet päättää yhtiön hallitus ja niiden täytty-
minen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tulosta arvioitaessa otetaan huomi-
oon myös mm.  tilikauden aikana tehdyt yritysjärjestelyt  ja niiden vaikutus kas-
vuun ja kannattavuuteen. Johdon tulospalkkion maksimimäärä on toimitusjohtajal-
la kolmen kuukauden toimitusjohtajakorvausta vastaava summa ja muilla kahden
kuukauden kuukausipalkkaa vastaava summa, joka lasketaan tilikauden keski-
määräisestä kuukausittaisesta kokonaisansiosta, ilman erillislisiä ja kannustinpalk-
kioita.  Maksettavien tulospalkkioiden summa voi kuitenkin olla korkeintaan 10 %
tulospalkkion piirissä olevien henkilöiden vuosipalkkojen summasta. Tulospalkkio
maksetaan niille tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille, jotka ovat tili-
kauden aikana olleet palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvassa tehtävässä vähintään 6
kk.  Tulospalkkio maksetaan suoraan rahana ja/tai myöhemmin erikseen tehtävän
sopimuksen mukaan esim. eläkevakuutusjärjestelyllä. Maksu suoritetaan tilinpää-
töksen hyväksymisen jälkeen seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä.
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Tulospalkkioista päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä, paitsi toimitusjohta-
jan osalta hallitus hallituksen puheenjohtajan esityksestä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Harry Sandström

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Tilikauden 1.1. – 31.12.2009 aikana toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa 97
930 euroa. Toimitusjohtajan puhelinetu oli 240 euroa (12 kk). Lisäksi toimi-
tusjohtajalle maksettiin helmikuussa 2009 edelliseltä tilikaudelta karttunutta
tulospalkkiota 13 716 euroa.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet

Ei ole

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Tilikauden 1.1. – 31.12.2009 aikana muulle johdolle maksetut palkat olivat
240 300 euroa.

Lisäksi johdolle maksettiin helmikuussa 2009 edelliseltä tilikaudelta karttu-
nutta tulospalkkiota yhteensä 20 447 euroa.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

64 vuotta. Eläke määräytyy Tyel:n mukaan.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Toimitusjohtajan puolelta 2 kuukautta ja työnantajan puolelta 4 kuukautta,
jona aikana on työntekovelvollisuus. Työnantajan puolelta tapahtuvassa irti-
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sanomisessa maksetaan toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi 8
kuukauden palkkaa vastaava rahasumma.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Raimo Korpinen, puheenjohtaja
Saija Iso-Aho
Hannu Kuusela
Marja Pokela
Hannu Toivonen

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1800
euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 1000 euroa kuukaudessa sekä kul-
lekin kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta.

Tilikauden 1.1. – 31.12.2009 aikana palkkioita on maksettu 90 800 euroa. Mui-
ta taloudellisia etuja ei ole maksettu.

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive
chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-
tava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelli-
set etuudet eriteltyinä.

Ei ole

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Kannustinpalkkio voidaan maksaa johdolle, henkilöstölle tai ryhmälle poik-
keuksellisen hyvästä strategiaa tukevasta toiminnasta myös kesken tilivuo-
den. Palkkion suuruus on yleensä enintään yhden kuukauden palkkaa vas-
taava summa. Kannustinpalkkiosta päättää hallitus toimitusjohtajan esityk-
sestä.


