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Liite 1 

Vastaanottavan Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys 

Valmet Oyj:n yhtiöjärjestys  

1 §  Toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Valmet Oyj, ruotsiksi Valmet Abp ja englanniksi Valmet Corporation. 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

2 §  Toimiala 

Yhtiön toimialana on joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta harjoittaa 

maailmanlaajuisesti teknologiateollisuuden, etupäässä massa-, paperi- ja 

voimantuotantoteollisuuden ja virtauksensäätöalan, koneiden, laitteiden, laitteistojen, 

tuotantolaitosten, tuotteiden, järjestelmien ja varaosien suunnittelua, kehittämistä, 

valmistusta, rakentamista ja kauppaa, tähän toimialaan liittyvien palveluiden, kuten huolto- 

ja diagnostiikkapalveluiden, tuottamista ja myyntiä, sekä muuta tähän toimialaan liittyvää 

teollista ja kaupallista toimintaa. 

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja 

muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, 

harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 

3 §  Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 §  Hallitus ja toimitusjohtaja 

Yhtiöllä on hallitus, toimitusjohtaja ja tarvittaessa yksi tai useampi varatoimitusjohtaja. 

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen 

jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut 

jäsenet. 

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja tarvittaessa yhden tai useamman 

varatoimitusjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä 

ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on 

kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. 

5 §  Edustamisoikeudet 

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä ja 

toimitusjohtajalla kaksi yhdessä sekä niillä henkilöillä kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut 

edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 

jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 
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6 §  Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.  

7 §  Tilintarkastaja 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 

tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

8 §  Kokouskutsu ja kokouspaikka 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön 

internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä 

päivälehdessä 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. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) 

päivää ennen yhtiökokousta. 

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 

9 §  Varsinainen yhtiökokous 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: 

esitettävä 

1. yhtiön tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen 

toimintakertomus; 

2. yhtiötä ja konsernia koskevat tilintarkastuskertomukset; 

päätettävä 

3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen 

vahvistamisen; 

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten 

sekä tilintarkastajan palkkioista; 

8. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä; 

9. palkitsemisraportin hyväksymisestä;  

10. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa 

käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun; ja 

11. muista kokouskutsussa mainituista asioista;  
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valittava 

12. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut tarvittavat hallitukseen 

jäsenet; sekä 

13. tilintarkastaja. 

Jos yhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, 
äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja. 

 


