
FONDIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

 

1 Yhtiön toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Fondia Oyj, ruotsiksi Fondia Abp ja englanniksi Fondia Plc. 

 

2 Yhtiön kotipaikka 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on tarjota yrityksille tuotteistettuja hallinto- ja lakipalveluita sekä harjoittaa muuta liikkeenjohdon 

konsultointia. Yhtiö voi lisäksi tarjota käännöspalveluita. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä 

harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. 

 

4 Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. 

 

5 Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia 

jäseniä on vain yksi tai kaksi, hallitukseen valitaan myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten 

toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä 

yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle. 

 

7 Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) 

viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla 

tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.  

 

8 Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämän päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä.  

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 

2. tilintarkastuskertomus; 

 



päätettävä 

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta, 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 

 

valittava 

7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä 

8. tilintarkastaja, 

 

käsiteltävä 

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

9 Suostumuslauseke 

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta koskevasta 

ratkaisusta on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle uhalla, 

että suostumus muuten katsotaan annetuksi. 

 

10 Lunastuslauseke 

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä ja osakkeiden 

omistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla. 

1. Lunastuslauseke koskee myös yhtiön osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Lunastuslauseke ei kuitenkaan koske siirtoja, 

joissa yhtiö on siirtäjänä tai siirronsaajana. 

2. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä 

lunastusoikeuttaan. 

3. Lunastushinta on kymmenen eurosenttiä (0,10 e) osakkeelta. 

4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen 

siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää 

ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksen tulee myös sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on 

tehtävä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 

5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun 

osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden 

saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen 

halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet 
jaetaan arvalla. 

7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen 

esittämispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, 

lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 

 

  



11 Välityslauseke 

Tämän yhtiöjärjestyksen ja tai osakeyhtiölain soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet, ratkaistaan lopullisesti 

välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. 

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettely käydään suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi 

välimiesmenettelyn käymistä englanniksi. 


