
  1 (6) 
 
 
  HPP luonnos 23.10.2013 
   
 
OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS 

Tällä perustamissopimuksella kohdassa 1 luetellut osakkeenomistajat pe-
rustavat osakeyhtiön, jonka nimi on [Yhteisyhtiön nimi] Oy (jäljempänä 
”Yhtiö”).  

1 Osakkeenomistajat ja osakkeista maksettavat merkintähinnat 

Perustettavan Yhtiön osakkeet merkitään seuraavasti ja merkintähinnat 
ovat seuraavat: 

Osakkeenomistaja/ 
merkitsijä 

Osakkeiden 
numerot ja 
lukumäärä 

Osuus kai-
kista 

osakkeista 

Merkintähinta 
per osake 

Merkintähinta  
yhteensä 

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    

[Osakkeenomistajan nimi  
(y-tunnus:[ ]] 

[numerot] 
[ ] kpl    
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Yhteensä [ ] 100 % [ ] [ ] 

 
Osakkeenomistajat ovat sopineet, että niiden väliseen yhteistyöjärjeste-
lyyn liittyvän yhteistyösopimuksen ja 13.6.2013 allekirjoitetun aiesopi-
muksen osapuolille Yhtiön perustamisesta aiheutuneet kustannukset 
korvataan merkintähinnan alennuksena. Näin ollen näiden osakkeen-
omistajien osalta osakkeiden merkintähinnassa on otettu huomioon so-
veltuvin osin kunkin osakkeenomistajan maksamat valmisteluvaiheen 
kustannukset.  

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osake-
pääomaan. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja. 

Merkitsijöiden on maksettava osakkeiden merkintähinta kokonaisuudes-
saan Yhtiön pankkitilille 31.12.2013 mennessä. 

2 Hallitus [ja toimitusjohtaja] 

Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi. Yhtiötä perustettaessa 
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan: 

1. [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]); 

2. [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]); 

3. [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]); 

4. [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]); 

5. [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]). 

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan [Henkilön nimi]. 

[Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan [Henkilön nimi] (henkilötunnus: [ ]).] 

3 Tilintarkastaja  

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan [Yhtiön nimi] (henkilötun-
nus: [ ]), päävastuullisena tilintarkastajanaan [Henkilön nimi] (henkilö-
tunnus: [ ]).  

4 Pankkitili 

Yhtiölle avataan pankkitili [Pankki, konttori]. Pankkitiliin liitetään pankin 
internet-käyttöpalvelu käyttäjätunnuksineen. 
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[Henkilön nimi] valtuutetaan avaamaan pankkitili ja allekirjoittamaan sii-
hen liittyvä tarpeelliset asiakirjat. Annetaan [Henkilön/henkilöiden ni-
mi/nimet] (henkilötunnus: [ ][, kullekin yksin] oikeus käyttää pankkitiliä. 

5 Yhtiöjärjestys 

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä. 

6 Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 
31.12.2014. 

7 Valtuutus 

Valtuutetaan lakimies Salla Viitikko Asianajotoimisto Hammarström 
Puhakka Partners Oy:stä (y-tunnus 0224138-5) laatimaan ja allekirjoit-
tamaan Yhtiön perustamisilmoitus kaupparekisteriin sekä tekemään 
kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät täydennykset tai 
korjaukset tähän perustamissopimukseen ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen al-
lekirjoittaneiden puolesta. 

Tämä sopimus on laadittu ja allekirjoitettu [seitsemänätoista] alkuperäis-
kappaleena, yksi kullekin merkitsijälle ja yksi kaupparekisteriä varten. 

[Paikka], [ ]. päivänä joulukuuta 2013 

 

[OSAKKEENOMISTAJAN NIMI]  

 

      
[Nimi]   [Nimi]  
 

[OSAKKEENOMISTAJAN NIMI]  

 

      
[Nimi]   [Nimi]  
 

[OSAKKEENOMISTAJAN NIMI]  
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[Nimi]   [Nimi]  
 

[OSAKKEENOMISTAJAN NIMI]  

 

      
[Nimi]   [Nimi]  
     
  

 
 
LIITE  Yhtiöjärjestys 
 


