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YHTIÖJÄRJESTYS

1. Yhtiön toiminimi on Boreo Oyj ja kotipaikka Vantaa.

2. Yhtiön toimialana on sen tytäryhtiöiden ja muiden
toimintayksikköjen toiminnan valvonta ja hallinnoiminen, rahoituksen
ja strategisen suunnittelun järjestäminen sekä taloudellisesti
tarkoituksenmukaisten uusien investointien suunnittelu ja
toteuttaminen. Yhtiö voi harjoittaa elektroniikkateollisuuden
tuotteiden kauppaa sekä omistaa ja hallita teollista liiketoimintaa
harjoittavien yhtiöiden osakkeita sekä ostaa, myydä ja omistaa
kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme
(3) ja enintään seitseman (7) jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6. Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
kumpikin erikseen yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön edustamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

7. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa
olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9. Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille
on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää
julkaistulla pörssitiedotteella. Osakkeenomistajien on
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun
loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,
rahavirtalaskelman, liitetiedot, toimintakertomuksen ja
konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus,
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päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärä, palkkiot ja matkakustannusten
korvaus
7. tilintarkastajien palkkiosta

valittava
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat

käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.


