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LOUDSPRING OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Loudspring Oyj, ruotsiksi Loudspring Abp ja
englanniksi Loudspring Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa resurssitehokkaaseen teknologiaan
liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien palvelujen ja
sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja
konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden
omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista
sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja
toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-,
osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.
3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita.
Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen Aosake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.
Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.
Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle
osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella
1:1.
4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään
kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän
kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös
yksi varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus
voi antaa edustusoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle
henkilölle.
6 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin
todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8)
päivää ennen yhtiökokousta.
Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Tässä
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tilanteessa osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tukholman
kaupungissa Ruotsissa.

