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Sivu: 1(2)
Yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön toiminimi on Aina Group Oyj ja kotipaikka Hämeenlinna.
2 § Yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja
arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa
ja omistamiensa kiinteistöjen vuokrausta.
3 § Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20.000 kappaletta ja A
-osakkeita enintään 87.600 kappaletta kuitenkin siten, että
osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87.600 kappaletta.
Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen Kosake kaksikymmentä ääntä. A-osakkeilla ja K-osakkeilla on
samanlaiset oikeudet osinkoon.
Osakkeenomistajan vaatimuksesta K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi
hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on
toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa Kosakkeeksi.
4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
hallituksen jäsenistä.
5 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee
hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa.
6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa
yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun
jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa
ainoastaan siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä
tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
7 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle
kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajiksi valittavien
tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
Yhtiökokous voi päättää valita myös ainoastaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee tällöin olla KHT-yhteisö.

Sivu: 2(2)
Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä yhtiön
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2
§:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään
yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Kokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies.
10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
11 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
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