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YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Monetra Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Oulu.

3 § Yhtiön toimiala.
Yhtiön toimialana on hallita ja omistaa talous- ja
henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita
tarjoavien tytär-, osakkuus- ja muiden yhtiöidensä osakkeita.
Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella yhteisten hallinto- ja
tietohallintotehtävien hoitaminen, konsernin strateginen
suunnittelu, konserniohjaus ja Monetra-konsernin toiminnan
kehittäminen.

Yhtiö on perustettu ja toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa,
toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville
hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä
itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös
yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden
kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat
hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia
toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä
arvopaperikauppaa.

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän
(7) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa
hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusyhteisö.

7 § Edustaminen
Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustaa kaksi (2) hallituksen
jäsentä yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin.

8 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien
sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai
sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta
(2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.
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9 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös
konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
matkakustannusten korvausperiaatteista; valittava tarvittaessa:
7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. Tilintarkastaja

käsiteltävä:
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke
Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin
yhtiöltä uudelle tai olemassa olevalle osakkeenomistajalle siirtyvä
osake seuraavilla ehdoilla:

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä
ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti muilla osakkailla
ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla
ehdoilla:

1. Osakkeen lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa
saannossa yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva
nettovarallisuusarvo (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -
arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla
on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä,
kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta,
määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen
halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa.
Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen
lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä
lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkeen siirtymisestä.
5. Lunastushinta on suoritettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä
päivämäärästä, kun lunastaja sai tiedon osakkeen siirtymisestä.

11 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen
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suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja
kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille
juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka
ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti
hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.
Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen
saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti
ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.


