Tiedot:
1.

a) Yhtiön nimi: Metso Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 10,44 %

2.

Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:
Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä
suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti konepaja-, koneenrakennus-, kulkuneuvo-, elektroniikka- ja automaatioteollisuuden tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä varaosia ja huoltopalveluja.
Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3.

31.12.2009 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. Tilinpäätösaineisto löytyy Metson vuosikertomuksesta alkaen sivulta 49
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
Emoyhtiön tilinpäätös alkaen sivulta 127

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:
Vuosikertomuksen sivu 104 ja 149.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf

5.

a) Toimitusjohtajan nimi: Jorma Eloranta
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä:
Toimitusjohtajalle tilikaudella 2009 maksettu palkka luontoisedut mukaan lukien
oli 539 231 euroa. Tulospalkkio edelliseltä kaudelta 133 178 euroa. Osakepalkkio
32 831 euroa. Yhteensä 705 240.
Vuosikertomuksen sivu 81 ja 150.
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http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet:
Osakkeita 1668 kappaletta.
Vuosikertomuksen sivu 81.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
Palkat 1 670 305 euroa. Palkkiot 476 758 euroa. Osakkeita yhteensä 5 328 kappaletta.
Vuosikertomuksen sivu 81 ja 150.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset:
Jorma Elorannan johtajasopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta (helmikuu
2011). Hänen eläkkeensä on 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta
ansiosta, ja se lasketaan joko neljän tai kymmenen viimeisen ansiovuoden
perusteella sen mukaan, kumpi antaa korkeamman loppusumman.
Vuosikertomuksen sivu 81.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Jorma Elorannan johtajasopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta (helmikuu
2011). Hänen eläkkeensä on 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta
ansiosta, ja se lasketaan joko neljän tai kymmenen viimeisen ansiovuoden
perusteella sen mukaan, kumpi antaa korkeamman loppusumman. Irtisanomistilanteessa
toimitusjohtajalla on oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.
Vuosikertomuksen sivu 81.
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6.

a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet:
Jukka Viinanen (puheenjohtaja), Jaakko Rauramo (varapuheenjohtaja) sekä jäsenet Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Arto Honkaniemi, Yrjö Neuvo, Pia Rudengren
Vuosikertomuksen sivu 153.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät:
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen.
- Puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajan palkkio 56 000 euroa vuodessa
- Jäsenen palkkio 45 000 euroa vuodessa
- Kokouspalkkio 600 euroa
Vuosikertomuksen sivu 149.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf

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.
7.

Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.
http://www.metso.com/corporation/ir_eng.nsf/WebWID/WTB-100305-2256FEE026/$File/metso_annual_report_2009_finnish.pdf
Vuosikertomus sivu 150.

