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BIOHIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: keskiviikko 15.6.2022 kello 14.00-14.25

Paikka:

Läsnä:

Yhtiönpääkonttori,
Laippatie 1, 00880 Helsinki

Biohit Oyj:n hallitus on poikkeuksellisesta kokousmenettelystä7.5.2021
annetun väliaikaisenlain nro 375/2021 2 §:nnojalla päättänyt,ettäosak-
keenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiöko-
koukseen vain ennakkoäänestyksenkautta sekäesittämällävastaehdo-
tuksiaja kysymyksiäennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluette-
losta ilmenevätosakkeenomistajat.

Läsnäolivat hallituksen jäsen Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Päivi
Siltala, yhtiökokouksenpuheenjohtaja AA Markku Korvenmaa, yhtiöko-
kouksen sihteeri AA Marko Lounatmaa, pöytäkirjantarkastajaja äänten-
laskun valvoja Jussi Hahtela sekäyhtiöntilintarkastajan päävastuullinen
tilintarkastaja tilikaudella 2021 KHT Tiina Puukkoniemi.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiöntoimitusjohtaja Päivi Siltala avasi kokouksen. Todettiin, ettätoi-
mitusjohtaja Siltalan ja talousjohtaja Hahtelan etukäteen nauhoitetut
katsaukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn
mukaisesti asianajaja Markku Korvenmaa, joka kutsui sihteeriksi asi-
anajaja Marko Lounatmaan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiöko-
koukselle oli julkistettu 25.5.2022 julkistetulla pörssitiedotteella. Määrä-
aikaan 27.5.2022 klo 10.00 mennessäei ollut tullut äänestykseenotet-
tavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiönjohdolle oli voitu yh-
tiökokoustakoskevassa menettelyssäosakeyhtiölain5 luvun 25 §:nno-
jalla esittääkysymyksiä3.6.2022 asti, ja niihin oli vastattu yhtiön inter-
netsivuilla 6.6.2022 mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan
asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyk-
sen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdistaon siten suoritettu
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äänestys.Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotustaon voinut
kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyk-
sessäannetuista äänistäotettiin pöytäkirjanliitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi, ettäosakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa
voinut jättäätoimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen,jolloin hänen
ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asia-
kohdassa. Tämäntakia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden
lukumääräei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, ettäkokousjärjestelyissäon osakeyhtiölain sekäväliaikaisen
lain ja sitäkoskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäy-
täntöäjalistayhtiöidenneuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, ettäyh-
tiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseentai kokousmenettelyyn
yleisemmin liittyviäteknisiätai muita ongelmia tai epäselvyyksiäja että
osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennanoikeellisuus
on voitu selvittäätavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menet-
telyihin verrattavalla tavalla.

Pöytäkirjantarkastajienja ääntenlaskunvalvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajanaja ääntenlaskunvalvojana toimi yhtiökokous-
kutsussa esitetyn mukaisesti yhtiöntalousjohtaja Jussi Hahtela.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.5.2022 pörssitiedotteella ja
yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiöko-
kousta koskevassa menettelyssäesitetty kokouksen laillisuutta koske-
via näkökohtia.

Todettiin, ettäyhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen,osake-
yhtiölainsekälain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisestieräistäosake-
yhtiölainsäännöksistä,määräyksiänoudattaen ja siten laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjanliitteeksi (Liite 2).

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelonvahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneetennak-
koon ennakkoäänestysajankuluessa joko henkilökohtaisesti tai asia-
miehen välitykselläja joilla on osakeyhtiölain5 luvun 6 ja 6 a §:nmukaan
oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestyk-
seen oli osallistunut yhteensä8 osakkeenomistajaa edustaen 2 686 488
osaketta ja 42 738 488 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelootettiin pöytäkirjanliit-
teeksi (Liite 3).
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Vuoden 2021 tilinpäätöksen,toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuk-
sen esittäminen

Todettiin, ettäkoska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies
on voinut osallistua yhtiökokoukseenvain ennakkoäänestyksenkautta,
yhtiön30.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältääyhtiöntilinpää-
töksenja toimintakertomuksen sekätilintarkastuskertomuksen, ja joka
on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjatotettiin pöytäkirjanliitteiksi (Liite 4).

KHT Tiina Puukkoniemi, joka on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:n
nimeämänäpäävastuullisenatilintarkastajana Biohit Oyj:ssä,vahvisti ti-
lintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätöksenvahvistaminen

Todettiin, ettähallitus ehdotti yhtiökokoukselle,ettäyhtiökokousvahvis-
taa tilinpäätöksen.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888
ääntä,vastaten 17,71 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yh-
tiön kaikista äänistä.Tilinpäätöksenvahvistamisen puolesta annettiin
42 689 618 ääntävastaten 99,94 %:ia annetuista äänistäja tilinpäätök-
sen vahvistamista vastaan annettiin 26 270 ääntävastaten 0,06 %:ia
annetuista äänistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei äänestettyoli
22 600 kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokousvahvisti tilinpäätöksentilikau-
delta 2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminenja osingonmaksusta päättäminen/
Hallituksen voitonjakoehdotus

Todettiin, ettäemoyhtiöntaseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiönvoiton-
jakokelpoiset varat olivat 4 1 95 824,36 euroa, josta tilikauden 2021 tap-
pio on 1 592 724,36 euroa.

Todettiin, ettähallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että31.12.2021 päätty-
neeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
Todettiin, ettähallitus edelleen ehdotti, että31.12.2021 päättyneentili-
kauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 637 618 osaketta ja 42 689 618
ääntä,vastaten 17,53 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,64 %:ia yh-
tiönkaikista äänistä.Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689
618 ääntävastaten 100,00 %:ia annetuista äänistäja hallituksen ehdo-
tusta vastaan annettiin O ääntävastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä.
Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei äänestettyoli 48 870 kappaletta.
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Äänestystuloksenperusteella yhtiökokouspäättihallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei
jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminenhallituksen jäsenilleja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisentilikaudelta 2021 koskevan
seuraavia henkilöitä:

Osmo Suovaniemi, hallituksen puheenjohtaja 23.6.2021 asti, toimitus-
johtaja 18.5.-31.8.2021, hallituksen jäsen,

Eero Lehti, hallituksen puheenjohtaja 28.6.2021 alkaen, hallituksen jä-
sen,

Liu Feng, hallituksen jäsen,

Franco Aiolfi, hallituksen jäsen,

Matti Härkönen,hallituksen jäsen,

Lea Paloheimo, hallituksen jäsen,

Timo Joensuu, hallituksen jäsen23.6.2021 asti,

Semi Korpela, toimitusjohtaja 17.5.2021 asti, ja

PäiviSiltala, toimitusjohtaja 1.9.2021 alkaen.

Merkittiin, ettäem. tilikauden 2021 aikana hallituksen jäseninäja toimi-
tusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan
äänestykseentässäasiassa.

Merkittiin, että äänestykseenosallistui 343 013 osaketta ja 960 323
ääntä,vastaten 2,28 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 1,34 %:ia yhtiön
kaikista äänistä.Vastuuvapauden myöntämisenpuolesta annettiin 911
453 ääntävastaten 94,91 %:ia annetuista äänistäJa vastuuvapauden
myöntämistävastaan annettiin 48 870 ääntävastaten 5,09 %:ia anne-
tuista äänistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei äänestettyoli O
kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokouspäättimyöntäävastuuvapau-
den yllämainituille hallituksen jäsenilleja toimitusjohtajille.

Hallituksen jäsentenlukumäärästäja palkkioista päättäminen

Todettiin, ettäyhtiöjärjestyksenmukaan hallitukseen kuuluu vähintään
viisi jäsentäja enintäänseitsemänjäsentä.Hallituksen jäsentennykyi-
nen lukumääräon kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista
yhtiön osakkeiden tuomista äänistä,ehdottivat yhtiökokoukselle, että
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yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksivahvistetaan viisi (5) ja että
hallituksen jäsenilleja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot py-
syvätennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jä-
senille 1 500 euroa.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888
ääntä,vastaten 17,71 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yh-
tiön kaikista äänistä.Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen
puolesta annettiin 42 689 618 ääntävastaten 99,94 %:ia annetuista ää-
nistäja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 26 270 ääntä
vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestettyoli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokouspäätti,ettähallituksen jäsen-
ten lukumääräksivahvistetaan viisi (5) ja ettähallituksen jäsenilleja pu-
heenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvätennallaan: puheen-
johtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa.

Hallituksen jäsentenvalitseminen

Todettiin, ettäosakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista
yhtiön osakkeiden tuomista äänistä,ehdottivat yhtiökokoukselle, että
seuraavat henkilötvalitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseensaakka: professori Osmo Suovaniemi, toimitus-
johtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu
Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888
ääntä,vastaten 17,71 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yh-
tiön kaikista äänistä.Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen
puolesta annettiin 42 689 618 ääntävastaten 99,94 %:ia annetuista ää-
nistäja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 26 270 ääntä
vastaten 0,06 %:ia annetuista äänistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestettyoli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokous päättiyllä mainittujen osak-
keenomistajien ehdotuksen mukaisesti, ettätoimikaudeksi, joka alkaa
tästäyhtiökokouksestaja päättyyseuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä,valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: pro-
fessori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori
Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkö-
nen.

Palkitsemisraportti

Todettiin, ettäkoska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies
on voinut osallistua yhtiökokoukseenvain ennakkoäänestyksenkautta,
yhtiöntoimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön in-
ternetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjanliitteeksi (Liite 5).
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Todettiin, ettähallitus ehdotti yhtiökokoukselle, ettäyhtiön toimielinten
palkitsemisraportti hyväksytään.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 686 488 osaketta ja 42 738 488
ääntä,vastaten 17,86 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,71 %:ia yh-
tiönkaikista äänistä.Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689
618 ääntävastaten 99,89 %:ia annetuista äänistäja hallituksen ehdo-
tusta vastaan annettiin 48 870 ääntävastaten 0,11 %:ia annetuista ää-
nistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei äänestettyoli O kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokouspäättikannattaa esitetyn pal-
kitsemisraportin hyväksymistä.Päätöson neuvoa-antava.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, ettähallitus ehdotti yhtiökokoukselle, ettävalittavalle tilintar-
kastajalle maksetaan palkkio yhtiönhyväksymänlaskun mukaan.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888
ääntä,vastaten 17,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yh-
tiönkaikista äänistä,h-lallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 715
888 ääntävastaten 100,00 %:ia annetuista äänistäja hallituksen ehdo-
tusta vastaan annettiin O ääntävastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä.
Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei äänestettyoli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokouspäättihallituksen ehdotuksen
mukaisesti, ettätilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiönhyväksymän
laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, ettäyhtiöjärjestyksenmukaan yhtiössäon yksi tilintarkastaja
sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintar-
kastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Kulu-
neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Pri-
cewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 %:ia kaikista
yhtiönosakkeiden tuomista äänistä,ehdottivat yhtiökokoukselle,ettäti-
lintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisöPricewaterhouseCoopers Oy seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksenpäättymiseensaakka.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 663 888 osaketta ja 42 715 888
ääntä,vastaten 17,71 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,68 %:ia yh-
tiön kaikista äänistä.Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen
puolesta annettiin 42 715 888 ääntävastaten 100,00 %:ia annetuista
äänistäja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin O ääntävas-
täten0,00 %:ia annetuista äänistä.Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla
ei äänestetty,oli 22 600 kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokous päättiyllämainittujen osak-
keenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan
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KHT-yhteisöPricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättymiseensaakka. Merkittiin, ettäPricewaterhouseCoo-
pers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisenatilintarkastajana toimisi
KHT Tiina Puukkoniemi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämäänosakeannista ja osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, ettähallitus ehdotti yhtiökokoukselle,ettähallitus valtuutetaan
päättämäänosakeannista sekäosakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssätarkoi-
lettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seu-
raavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärävoi olla yh-
teensäenintään2 000 000 uutta B-osaketta, mikävastaa noin 16,6 pro-
senttiäyhtiönnykyisistäkaikista B-osakkeista.

Hallitus päättääkaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudestapoiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Tämävaltuutus korvaa 16.9.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen, mutta ei 9.3.2022 pidetyn ylimääräisenyhtiöko-
kouksen antamaa valtuutusta.

Merkittiin, ettääänestykseenosallistui 2 686 488 osaketta ja 42 738 488
ääntä,vastaten 17,86 %:ia yhtiönkaikista osakkeista ja 59,71 %:ia yh-
tiönkaikista äänistä.Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 42 689
618 ääntävastaten 99,89 %:ia annetuista äänistäja 98,18 %:iakokouk-
sessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin
48 870 ääntävastaten 0,1 1 %:ia annetuista äänistäja 1,82 %:ia kokouk-
sessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä,joilla ei
äänestetty,oli O kappaletta.

Äänestystuloksenperusteella yhtiökokous päättivaltuuttaa hallituksen
päättämäänosakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, ettäasialistan asiat olivat loppuun käsiteltyjäettä
pöytäkirjatulisi olemaan nähtävilläyhtiön internetsivuilla viimeistään
20.6.2022.

Puheenjohtaja päättikokouksen kello 14.25.
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