
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 30,85 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:

Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa, metallien sekä me-
tallituotteiden valmistusta, kone- ja elektroniikkateollisuutta, kemianteollisuutta se-
kä näillä aloilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden
yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa tai hallita kiinteistöjä ja
antaa niitä vuokralle sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Toimintaa
voidaan harjoittaa välittömästi yhtiön toimesta sekä tytär- että osakkuusyhteisöjen
ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnos-
ta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

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.

4. Tilinpäätösaineisto on Outokummun taloudellisen katsauksen sivuilla 15 73
http://www.outokumpu.com/46381.epibrw

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 69 70.

5. 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:

Outokummun johtoryhmä koostuu toimitusjohtajan lisäksi 6 jäsenestä.
http://www.outokumpu.com/pages/Page____7992.aspx

http://www.outokumpu.com/46381.epibrw
http://www.outokumpu.com/pages/Page____7992.aspx
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Palkitsemisperiaatteet ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 77 78 sekä vuosiker-
tomuksessa.
http://www.outokumpu.com/46381.epibrw
http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-governance/governance-
2009/remuneration

6. a) Toimitusjohtajan nimi: Juha Rantanen

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

Toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita luontaisetuineen 740 295 euroa,
tulos- ja hankepalkkioita 183 300 euroa ja osakepalkkioita 285 754 euroa, yhteen-
sä 1 209 349 euroa.

Taloudellinen katsaus sivu 76: http://www.outokumpu.com/46381.epibrw

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

Osakepalkkioina maksettiin 285 754 euroa.

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

Muulle johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja palkkioita luontoisetuineen 1 971 317
euroa, tulos- ja hankepalkkioita 404 419 euroa ja osakepalkkioita 516 344 euroa,
yhteensä 2 892 080 euroa.

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja hänen eläkkeensä on 60 % viiden vii-
meisen täyden kalenterivuoden kokonaispalkasta

Ei saatavilla erittelyä toimitusjohtajan lisäeläkkeen rahamääräisistä kustannuksis-
ta.

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

http://www.outokumpu.com/46381.epibrw
http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-governance/governance-
http://www.outokumpu.com/46381.epibrw
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Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta sekä yhtiön että toimitusjohtajan
puolelta. Jos Outokumpu päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ilman, että
päättyminen johtuisi toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laimin-
lyönnistä,yhtiö maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksen. Erokorvauksen määrä
vastaa toimitusjohtajalle päättämisilmoituksen antamista edeltäneiden 24 kuukau-
den aikana maksettua kiinteää rahapalkkaa lisättynä ilmoitushetkellä
voimassa olevien luontaisetujen raha-arvolla.

7. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet:
Ole Johansson (puheenjohtaja), Anssi Soila (varapuheenjohtaja) sekä jäsenet
Evert Henkes, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen, Leena
Saarinen ja Olli Vaartimo.
http://www.outokumpu.com/pages/Page____7991.aspx

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:

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen asti seuraavasti:

- Puheenjohtajan palkkio 70 000 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajan palkkio 43 000 euroa vuodessa
- Jäsenen palkkio 34 000 euroa vuodessa
- Kokouspalkkio 600 euroa Suomessa asuville
- Kokouspalkkio 1200 euroa ulkomailla asuville

Yhtiökokous päätti että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina
Outokumpu Oyj:n osakkeina.

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.

-

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

Ei tietoja saatavilla.

http://www.outokumpu.com/pages/Page____7991.aspx

