HELSINGIN MUSIIKKITALO OY -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Helsingin Musiikkitalo Oy, ruotsiksi Musikhuset i
Helsingfors Ab ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä
palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida
Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1-13.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja
kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Velvollisuus suorittaa erityisiä maksuja
Yhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus suorittaa lisämaksuja yhtiölle
kulloinkin voimassa olevassa osakkeenomistajien solmimassa osakassopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

4 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

9 § Kokouskutsu
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
valittava
7. hallituksen jäsenet;
8. hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja;
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

11 § Suostumuslauseke
Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin on saatava etukäteen
yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiökokous.
Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti yhtiön
kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Suostumusta koskevasta
ratkaisusta yhtiön on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta ilmoitettava kirjallisesti hakijalle uhalla, että suostumus muutoin katsotaan annetuksi.
Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

