



 	 XXX OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on XXX Oy ja kotipaikka yyy kunta.

2 §   Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kasvintuotannossa tarvittavien koneiden ja laitteiden osto ja myynti sekä vuokraus ja  koneilla tapahtuva urakointi. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös kasvintuotantoon liittyvät neuvontapalvelut sekä kasvintuotannossa tarvittavien tuotantopanosten ja tuotteiden osto ja myynti Suomessa ja ulkomailla. Yhtiön toimialaan kuuluu varaosien maahantuonti ja myynti. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää  omaisuutta ja osakkeita.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on aa euroa ja enimmäispääoma bb euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
Osakkeiden nimellisarvo on  yy euroa.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu  x (x) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään XXX varsinaista jäsentä on saapuvilla.

5 § Varsinaiset toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on 1 varsinainen tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Tilintarkastajat  valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa a.a. ja päättyy b.b. . Ensimmäinen tilikausi alkaa kuitenkin xx.yy.20x1 ja päättyy xx.zz .20x2.





8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 8 päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös,  joka  käsittää  tuloslaskelman,  taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 valittava:
7. hallituksen varsinaiset jäsenet;  sekä
8. tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

10 § Lunastuslauseke

Jos  osake  siirtyy  uudelle  omistajalle,  on  siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ja osakeluetteloon merkityllä osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:
1)  Lunastusoikeus   koskee   kaikentyyppisiä saantoja. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli luovutuksensaaja on luovuttajan lapsi, lapsenlapsi tai muu luovuttajantilanpitoa jatkava henkilö.
2) Jos useampi osakkeen omistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on lunastettavat  osakkeet  jaettava  heidän  aiemman omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, on loppuosan saaja ratkaistava arpomalla kukin osake erikseen.
3) Lunastushinta on osakkeen substanssiarvo. Substanssiarvo lasketaan yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tarkastetun  tilinpäätöksen  perusteella  ja  siten,  että käyttöomaisuus   arvostetaan   käypään   arvoonsa ja näin saatu markkamäärä jaetaan yhtiön osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön tilintarkastaja laatii tarvittaessa hallituksen pyynnöstä laskelman osakkeen tässä tarkoitetusta substanssiarvosta.
 4) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille neljän viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedoksiannon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
 5) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. 
6) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajan osoittamalle pankkitilille kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.
7) Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, niin lunastusvaatimuksen on  kohdistuttava  koko  osake-erään. Lunastusvaatimuksen  voivat  esittää  paitsi  yksittäiset osakkeenomistajat, myös useampi osakkeenomistaja yhteisesti.

Ollakseen pätevä on hallituksen hyväksyttävä kaikki osakesiirrot.
Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

