
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi; Governia Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus; 100%

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä;
 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia osakkeita, obligaatioita ja
muita arvopapereita sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa
kiinteistöjen peruskorjausta ja jatkorakentamista, kiinteistöjen kehittämistä sekä
muuta tähän liittyvää toimintaa, ja käydä kauppaa osakkeilla, obligaatioilla, muilla
arvopapereilla sekä kiinteistöiltä. Yhtiö huolehtii katto-organisaationa kokonaan tai
osittain omistamiensa yhtiöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä huolehtii konser-
nin organisaatiosta, hallinnoinnista ja muista tämänkaltaisista yhteisistä tehtävistä
konsernin lukuun.

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.
Toimitusjohtaja on ainoa johtoon kuuluva. Toimitusjohtajalla on johtajaso-
pimus, jonka mukaisesti maksetaan kiinteä kuukausikorvaus. Palkitsemisjär-
jestelmiä ei ole. Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen ryhmäeläkesopi-
muksen piiriin, jonka vuotuisen maksun hallitus päättää. Eläkeikä on 63
vuotta.

5. a) Toimitusjohtajan nimi; Raimo Korpinen
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä; Toimisopimuksen mukainen korvaus
87.300 eur, bonus 19.000 eur, puhelinetu 160 eur.
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet. 0
d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet; Ei sovellu
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset; Eläkeikä 63 vuotta, maksupe-
rusteinen ryhmäeläke, kustannukset 0 euroa.
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Irtisanomisaika kuu-
si kuukautta. Ei korvauksia irtisanomisen perusteella.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet ; Puheen-
johtaja Harri Pynnä. Jäsenet Aija Tasa ja Ilpo Nuutinen.
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana
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maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät;
Hallituksen puheenjohtajan kuukausikorvaus on 1.800 euroa ja jäsenten
1.300 euroa. Kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta.
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.
Ei ole.


