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SUOMEN MESSUT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Suomen Messut Oyj ja kotipaikka Helsinki. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on messujen ja tapahtumien järjestäminen ja niihin liittyvien palveluiden tuottaminen 
sekä edellä lueteltuun liittyvä konsultointitoiminta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhtiö voi 
toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja osuuksia. 

3 §  Hallitus 

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

4 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

5 § Yhtiön edustaminen  

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet 
kaksi (2) yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön 
edustamiseen. 

6 § Tilintarkastajat 

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja sekä (1) yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi 
valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja mahdollisen 
varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen 
tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.   

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

7 § Kokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien yhtiön osakasluetteloon merkittyihin 
tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse osakkeenomistajan 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

8 § 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 mahdollisen toimintakertomuksen; 
2. tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
6. hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista; 
7. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä; 
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valittava 

8. hallituksen jäsenet sekä 
9. tilintarkastajat. 
 
9 § Lunastuslauseke 

Jos yhtiön osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön 
hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa uudelle 
osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: 

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. 
 
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä yhden (1) kuukauden 

kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on 
ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on 
toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 

 
3. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, 

siirtyneiden osakkeiden lukumäärä, lunastushinta tai sen määrittelyperusteet ja päivämäärä, 
jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. 

 
4. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus seitsemän (7) viikon 

kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön 
lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun 
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

 
5. 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. 

 
6. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on osittain tai kokonaan 

vastikkeeton, osakkeen käypä arvo. Lunastajan niin vaatiessa on lunastushinnaksi kuitenkin 
katsottava aina osakkeen käypä arvo. Käyvän arvon määrittää yhtiön tilintarkastaja tai muu yhtiön 
määräämä ulkopuolinen asiantuntija, joka voi olla KHT-tilintarkastaja tai muu yleisesti tunnustettu 
arvonmäärityksen asiantuntija. Asiantuntijan tulee tehdä arvonmääritys perustuen yhteen tai 
useampaan yleisesti käytettyyn arvonmääritysmenetelmään. 

 
7. Lunastushinta on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta 

lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä käteisenä rahana 
tai pankin varmentamalla shekillä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan 
yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen 
oikeutetulle. 

 
Maininta tästä pykälästä on merkittävä osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan 
väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. 

 

 

 


