
Inofficiell översättning 

Bolagsordning av Loudspring Oyj 
 
1 § Bolagets namn och hemort 
 
Bolagets namn är Loudspring Oyj på finska, Loudspring Abp på svenska och Loudspring Plc på engelska.  
 
Bolagets hemort är Helsingfors, Finland. 
 
2 § Bransch 
 
Bolagets verksamhet omfattar drift av ekonomisk verksamhet som ansluter sig till resurseffektiv teknologi samt 
skapande av relaterade tjänster, administration, utveckling och konsultering i området. Dessutom kan bolaget 
äga, köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt engagera sig i finansiering och annan 
investeringsverksamhet. Bolaget kan engagera sig i ovannämnd verksamhet direkt eller genom dotterbolag, 
portföljbolag, eller andra bolag i vilka det deltar i som ägare. 
 
3 § Aktier 
 
Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet. 
 
Bolaget kan ha serie K-aktier och serie A-aktier. Varje serie K-aktie berättigar till tjugo (20) röster och varje 
serie A-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. I övrigt har bolagets aktier samma rättigheter. 
 
En serie K-aktie kan omvandlas till en serie A-aktie genom en skriftlig begäran av aktieägaren, riktad till 
styrelsen. Konverteringsgraden är 1:1. 
 
4 § Styrelsen 
 
Bolagets styrelse består minst av en (1) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Ifall styrelsen har färre än tre 
(3) ordinariemedlemmar, ska en suppleant väljas. 
 
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
5 § Bolagets representation 
 
Förutom styrelsen, kan företaget representeras av verkställande direktören eller av två styrelsemedlemmar 
tillsammans. Styrelsen kan även bevilja en styrelsemedlem eller en annan person att representera bolaget. 
 
6 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningsperiod och mötesplats 
 
Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller på annat sätt bevisligen tidigast tre 
(3) månader och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före bolagsstämmans 
avstämningsdag. Avstämningsdagen är åtta (8) dagar före dagen av bolagsstämman.  
 
Om styrelsen beslutar så, ska aktieägaren anmäla sig hos bolaget för att ha rätt till att delta i bolagsstämman 
senast på sista anmälningsdagen angiven i kallelsen till bolagsstämman, vilket kan vara tidigast tio (10) dagar 
före bolagsstämman. 
 
Utöver bolagets hemort kan bolagsstämma hållas i Stockholm i Sverige. 


