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YEPZON OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
1 § Yhtiön toiminimi on Yepzon Oy ja kotipaikka Akaa.

Yhtiön toimiala
2 § Yhtiön toimialana on ravinto- ja nautintoaineiden, tekstiilien,
vaatteiden, jalkineiden, kumi-, muovi-, metalli- ja nahkatuotteiden,
sähkötarvikkeiden, kodintekniikan, koneiden ja tuotanto- ja
liiketoiminnassa käytettävien laitteiden, tarvikkeiden ja
kalusteiden sekä LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden,
sisustustarvikkeiden, kemikaalitavaroiden, puutavaroiden, puu- ja
paperituotteiden, lasituotteiden, kivituotteiden, öljyalan
tuotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, kirjojen,
lelujen, toimistotarvikkeiden, kultasepänteosten,
jalokivituotteiden, kellojen, instrumenttien ja hienomekaanisten
tuotteiden, terveydenhoito-, kukkien ja puutarha-alan tuotteiden,
urheilutarvikkeiden ja kulkuneuvojen, maatalouskoneiden ja -
tarvikkeiden sekä tietojenkäsittelylaitteiden ja
tietoliikennevälineiden vähittäis- ja tukkukauppa, agentuuritoiminta
sekä tuonti ja vienti. Yhtiön toimialana on rakentaminen,
informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta, hallinto ja tukipalvelutoiminta, taiteet, viihde ja
virkistys. Yhtiö harjoittaa rakentamis-, majoitus-, ravitsemis-,
kustannus-, painatus-, julkaisu-, kuljetus- ja varastointitoimintaa,
sijoitus-, rahoitus-, vakuutus-, koulutus-, tutkimus-, puhtaanapito-
ja pesulatoimintaa, maa-, metsä-, puutarha-, kala- ja
riistataloutta, kiinteistöalan palveluja, asuntojen vuokrausta ja
isännöintiä, koneiden ja laitteiden vuokrausta sekä tuottaa teknisiä
ja tietoliikennepalveluja ja palveluja liike-elämälle,
logistiikkapalveluja, terveys- ja sosiaalipalveluja, henkilö- ja
kotitalouspalveluja ja muuta palvelutoimintaa sekä harjoittaa
rakentamista palvelevaa ja kiinteistöalan toimintaa, kaivostoimintaa
ja louhintaa, maa-aines- ja metsäkauppaa sekä kotieläinten hoitoa ja
kasvatusta. Yhtiö harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa.

Hallitus
3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) kahdeksaan (8)
varsinaista jäsentä. Varajäseniä hallitukseen voidaan tarvittaessa
valita yhdestä (1) neljään (4). Mikäli hallitukseen valitaan
vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, on valittava yhdestä (1)
kolmeen (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Edustaminen
4 § Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi
antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön
edustamiseen.

Kokouskutsu
5 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja
lähetetään jokaiselle osakkaalle tämän yhtiölle ilmoittamalla posti-
tai sähköpostiosoitteella aikaisintaan kahta kuukautta ja
viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.
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Varsinainen yhtiökokous
6 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä. Yhtiökokous voidaan yhtiöjärjestyksen mukaisen
kotipaikan ohella pitää Helsingissä tai Tampereella.

Kokouksessa on esitettävä:
1 tilinpäätös;
2 tarvittaessa tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenen palkkiosta;
7 muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat
varsinaiselle yhtiökokoukselle;
8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:
9 hallituksen jäsenet sekä
10 tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

7 § Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista joko
yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin
jäljempänä määritellään saavuttaa tai ylittää 50 prosenttia
(lunastaja), on oikeutettu ja muiden osakkeenomistajien
vaatimuksesta velvollinen
lunastamaan muiden osakkeenomistajien (vähemmistöosakkeenomistajat)
osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit
siten kuin tässä pykälässä määrätään.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista luetaan
mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat - yhteisölle, joka on
osakkeenomistajan määräysvallassa, yhteisölle, joka osakeyhtiölain
mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, -
yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä
laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin
osakkeenomistaja, - edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten
eläkesäätiölle tai eläkekassalle, ja sellaiselle muulle kuin
suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka jos se olisi
suomalainen kuuluisi edellä tarkoitetuin tavoin samaan konserniin
kuin osakkeenomistaja. Mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus syntyy
yhteenlaskettavien omistusten perusteella, lunastajat vastaavat
lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti
vähemmistöosakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan
tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin
kaikkiin lunastajiin. Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa
lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistusrajan siten, että
molemmat ovat lunastukseen oikeutettuja ja lunastusvelvollisia
samanaikaisesti, ei tätä lauseketta sovelleta. Lunastusvelvollisuus
ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka
vähemmistöosakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden
syntymisen jälkeen. Lunastusoikeus koskee kuitenkin myös näitä
osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita.
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Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista: a) hinta, jolla
lunastaja on viimeksi hankkinut yhtiön osakkeita; b) lunastajan
omistamien yhtiön osakkeiden hankintahintojen keskiarvo. c) Yhtiön
viimeisen 12 kuukauden aikana järjestetyistä rahoituskierroksista
korkeimman rahoituskierroksen osakkeen merkintähinta lisättynä 20
%:lla.

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen,
lasketaan sen vasta-arvo euroina noudattaen Euroopan keskuspankin
asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän (7) päivää
ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille
osakkeiden lunastusmahdollisuudesta. Mitä edellä on sanottu
lunastushinnan määräämisestä osakkeille, sovelletaan myös muihin
lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.

Lunastusmenettely

Lunastajan tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun
lunastusoikeus- ja velvollisuus on syntynyt kirjallisesti ilmoittaa
tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee
sisältää tiedot lunastajan omistamien osakkeiden määristä,
lunastajan lunastusvelvollisen viimeksi hankkimien osakkeiden hinta,
lunastajan omistamien osakkeiden hankintahintojen keskiarvo sekä
tieto siitä, aikooko lunastaja käyttää lunastusoikeuttaan.
Ilmoitukseen tulee liittää osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, josta lunastaja on tavoitettavissa. Mikäli
ilmoitusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin,
raukeaa lunastajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen
lunastustilanteen osalta. Hallituksen tulee antaa
osakkeenomistajille tieto lunastusoikeuden ja -velvollisuuden
syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä
tarkoitetun ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai
jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon
lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää
tiedot lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisen ajankohdasta,
lunastushinnan määräytymisen perusteista ja siitä, tuleeko lunastaja
käyttämään lunastusoikeuttaan, siltä osin kuin ne ovat hallituksen
tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on
tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä
kokouskutsun toimittamisesta on määrätty.
Vähemmistöosakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 30
päivän kuluessa lunastusoikeutta ja -velvollisuutta koskevan
hallituksen ilmoituksen lähettämisestä. Lunastusvaatimuksesta, joka
toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden
arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan
osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset
osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat
luovutettaviksi lunastajalle lunastushintaa vastaan. Mikäli
vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin,
raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen
lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla
osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan
kuin lunastusta ei ole tapahtunut. Hallituksen tulee
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vähemmistöosakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa
lunastajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastajan on
30 päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan
suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja
niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan.
Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan
viivästyskorkoa 20 prosenttia vuodessa siitä päivästä, jolloin
lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastaja on
lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on
ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan viivästyskorko siitä
päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut
täyttää.

Muut määräykset

Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusoikeus ja -velvollisuus ei koske
osakkeenomistajaa, jonka lunastusoikeuden ja -velvollisuuden
aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä
yhtiöjärjestyksen määräys on rekisteröity kaupparekisterissä. Edellä
olevaa lunastusoikeutta ja -velvollisuutta, siihen liittyvää
oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat
erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön
kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92)
säännöksiä noudattaen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen
lakia.


