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PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA
YHTIÖISSÄ (Liitemuistio 1)

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi

Certia Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

20%

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Tiedot Certia Oy asiakirjassa.

3. 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista
toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Tiedot Certia Oy asiakirjassa.

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

Certia Oy:llä ei ole erillistä palkitsemisjärjestelmää toimitusjohtajalle tai muulle johdolle.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Ulla Kauppi

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

Toimitusjohtajan kokonaispalkka tilikaudelta on 68 880,00 euroa. Kokonaispalkka ei sisällä
vuosibonuksia eikä muita etuuksia.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Palkkioiksi saatuja tai osakeperusteisia oikeuksia ei ole.

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja
muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset
oikeudet
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Muulle johdolle maksetut palkat kokonaissumma on 184 121,08 euroa. Kokonaispalkat eivät sisällä
muita etuuksia, palkkioksi saatuja osakkeita ja osakeperusteisia oikeuksia.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella
yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on oikeus työntekijälain mukaiseen
työeläkkeeseen. Tilikaudella ei ole lisäeläkkeestä aiheutuneita kustannuksia.

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja irtisanomisajan palkka on 6 kuukauden palkka.
Lisäksi yhtiön purkaessa sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkan
lisäksi kertakorvauksena 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan erokorvauksena.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Tiedot Certia Oy asiakirjassa.

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

Hallituksen puheenjohtajan palkkio 2 800,00 euroa kuukaudessa. Varapuheenjohtajan palkkio
1000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä kullekin
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta (päätös: ylimääräinen  yhtiökokous  xgm 3/2010 5 §,
3.5.2010)

Tilikaudella on maksettu yhteensä 48 400,00 euroa kuukausipalkkioita ja 21 000,00 euroa
kokouspalkkioita. Yhteensä palkkioita on maksettu 69 400,00 euroa.

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

Yhtiössä ei ole työ- tai toimisuhteessa olevia hallituksen jäseniä.

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

Henkilöstöllä ei ole tulos- ja tuloksellisuuspalkkio järjestelmää, henkilöstörahastoa eikä muita
palkitsemismekanismeja.
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