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3. Todetaan Iéisnéiolijatja heidéin fifiniméfirfinsfi
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5. Hwfiksytfién esityslista

6. Valitaan kaksi pfiytéikirjan tarkastajaa sekfi kaksi fifintenlaskijaa

7. Esitetéén tilinpfifitfis sekéi tilintarkastuskertomus

8. Pfifiteta‘a’fin tuloslaskeiman ja taseen vahvistamisesta

9. Pfifitetfié‘n toimenpiteistéi, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja mahdollisen
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10. Péétetfifin vastuuvapaudesta hallituksen jfisenilleja toimitusjohtajaile

11. Pa'ia'a‘tetfiéin hallituksen palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

12. Valitaan hallituksen jéisenet

13. Valitaan tilintarkastusyhteisfi

14. Hwéiksytéifin uusittu vhtifijfirjestys

15. Kokouksen pfifittfiminen
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Yhteisiin perustledot
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KIrjanpitovelvollisen nfmi Keski Uudenmaan Kehittfimiskeskus 0y Forum
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Kotipaikka Kerava

TIlikausi 1.1.2015 - 31.12.2015
Tilikauden pituus (kk) 12
Rahayksikkfi Euro

Taseklrja {KPL 3:8.1 §j on séiilytettévfi véhintfia'a'n 10 vuatta tilikauden péfittymisestfi
(KPL 2:10.1 §} ja tijikauden tositeaineisto vfihintfién 6 vuotta sen vuoden Iopusta,
jonka aikana tilikausi on péiéittynyt (KPL 2:102 §], ellef kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n
4 momentin sfi'énnfiksestfi muuta johdu. 7
ERS-ja toimintaympfiristfitukihankkeiden tositeaineisto on sfiilytettéjvé ainakin
31.12.2022 saakka.
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TOIMINTAKERTOMUS 2015

Keski—Uudenmaan Kehittémiskeskus 0y Forum (Keuke) on toiminut vuodesta 1998 alkaen
seudullisena kehittéimisyhtifinéi. Yhtidn tehtévéinéi on lisété toiminta—alueensa hyvinvointia
Iuomalla edellytyksiéi uuden elinkeinotoiminnan ja uusien tyfipaikkojen syntymiselle sekéi
olemassa olevien yritysten menestyksekkéa'lle toiminnalle.

Tehta‘ivéiénsé yhtiii toteuttaa tuottamalla yritysneuvonta-ja kehittéimispalveluja Jéwenpaén,
Karkkilan, Keravan. Nun'nijéirven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella toimiville
yrityksille. Yhtic‘in peruspalveluina ovat toimivien yritysten neuvonta- ja kehittémispalvelut,
seudullisten yrityspalveluiden koordinointi, alueella sijaitsevien yritysten toimintaedelfytys-
ten edistéiminen ja alueen markkinointi sekéi aiueellisten elinkeinotoiminnan kehittémis-
hankkeiden jéirjestéiminen.

Kehittéimiskeskuksen omistus jakautuu alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken.
Yksityisinéi omistajina ovat Keski—Uudenmaan Uusyrityskeskus ry sekéi alueen yrittéjéjar-
jestfit ja julkisina omistajatahoina Jéirvenpéiéin ja Keravan kaupungit sekéi Mintsélén, Nur-
mijéirven. Pomaisten ja Tuusulan kunnat. Yhtifin osakkeiden kokonaismééiréi on 210 kap-
paletta, joista 147 osaketta on 14 eri osakkaalla ja lisaksi yhtié on hankkinut omistukseen-
sa omia osakkeita yhteensé'l 63 kappaletta. Yhtidn kotipaikka on Kerava.

Yhtiiin hallinto

Keski—Uudenmaan Kehittéimiskeskus 0y Forumin hallituksessa ovat toimineet:
Minna Karhunen puheenjohtaja 10.6.2015 saakka
Pekka Kauranen varapuheenjohtaja
Hannu Haukkasalo jéisen
Eero Kokko jé‘lsen
Aarno Kononen jésen
Kirsi Paakkala jéisen 10.6.2015 saakka
Raija Karmala jésen 10.6.2015 alkaen
Olli Keto—Tokoi jésen 10.6.2015 alkaen
Juha Virkki jéisen. puheenjohtaja 10.6.2015 alkaen

Yhtién toimitusjohtajana toimi Elina Pekkarinen ja tilintarkastajana BDO Yhtifitarkastus 0y,
péavastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen. Yhtiiin palveluksessa tyfiskenteli vuonna
2015 7 henkiléé.

Toimintavuosi 2015

Vuoden 2015 aikana yhtidn liikevaihto pysyi toiminnan kehittymisen ja vakiintumisen myfi-
ta Iéhellé edellisvuoden tasoa ollen 875 948,37 €. Toiminnallisesti kulunut vuosi oli eritte'iin
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vilkas. Keuke palveli kuluneena vuonna yli 1500 yritystéi. Méfire'i oli suunnilleen sama kuin
edellisenéi vuonna. Vanhojen asiakkaiden osuus asiakasmééiréssé on kasvanut, miké tar-
koittaa. ettéi yritysten kehittéimisprojektit ovat pidempikestoisia ja yritykset osaavat kéiyttéié
Keuken palveluita myfis uusien kehittéimistarpeiden ilmaantuessa.

Keuken erityisteemana yrityskehittémisesséi vuonna 2015 oli kasvu. Keuke toimi alueelli-
sena koordinaattorina ensimméistéi kertaa Keski-Uudellamaalla jérjestetyssé Kasvu Op’en
—kasvuyrittéijyyskilpailussa ja sparrausprosessissa tiiviisséi yhteistyfisséi alueellisten ja val-
takunnallisten kumppaniensa kanssa. Kasvu Open —kilpailun lisfiksi Keuke jérjesti yrityksil-
le oman kasvuvalmennuksen seka‘a‘ kasvuklinikkatoimintaa.

Keuken toimintatilastoissa néikyy keskiuusmaaiaisten yritysten halu kasvaa. Neuvontatoi-
menpiteiden iukujen perusteella yrityksiéi kiinnostivat erityisesti yrityksen strateginen kehit-
téminen, markkinointi ja myynti seké henkiléstfiasiat ja tyénantajana toimiminen. Toimen-
pidetilastoissa nousevat esille erityisesti liiketoiminnan arvioinnit, joita tehtiin viime vuonna
688 kappaletta. Méérfi on 250 kappaletta aikaisempaa vuotta enemmén. Liiketoiminnan
arviointien ohella yrityksille tehtiin reilusti aikaisempaa enemmén markkinointisuunnitelmia.
Niité tehtiin kaikkiaan 238 kappaletta, kun edellisené vuonna méiéiré oli 136. Henkiléstfi-
suunnitelmia tehtiin 67 kappaletta. Asiakkaita oli monipuolisesti eri toimialoilta ja koko toi-
mialueelta. Myc'is Keuken jéirjestéméit yrityskehitystilaisuudet kerfisivéit jélleen suuret ylei-
sc'it. Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 Keuken tilaisuuksiin osallistui yli 1200 henkilfiéi.

Omistajanvaihdosprosessit ovat edelleen ajankohtainen asia yrityskehittémisessfi. Keuken
omistajanvaihdospalveluiden konseptointityfi saatiin valmiiksi kuluneen vuoden aikana ja
palvelua jatketaan osana Keuken perustoimintaa.

Yrittéijét kokevat Keukesta saamansa yritysneuvonnan ja —kehittémispalvelut erittéiin hyfi-
dyliiseksi. Asiakastyytyvéisyyskyselyssé jopa 89 prosenttia koki Keuken palvelut hyfidylli-
seksi yritystoiminnan yleisen kehittéimisen kannalta ja 85 prosenttia kertoi Keuken yritys-
palvelujen kéytén vahvistaneen omia suunnitelmia. Yli puolet kertoi saaneensa enemméin
neuvontaa kuin osasi odottaa. Yrityskehittéimistyén hyéty néikyy myfis konkreettisissa tu-
loksissa, 70 prosenttia whtyi heti toimenpiteisiin Keuken asiakkuuden tuloksena ja 40 pro-
senttia uskoi hankkeensa toteutuneen nopeammin Keuken palveluiden avulla. Yli 70 pro-
senttia yrittéijisté uskoi, etté Keuken palveluista oli konkreettista hyétyé‘l iiiketoiminnan ke-
hittémisess‘a’ ja jopa 96 prosenttia asiakkaista olisi valmis suosittelemaan Keuken palveluja
toisille yrityksille.

Keuke toimi Keskisen Uudenmaan seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoriorganisaa-
tiona. Kuluneena vuonna toteutettiin seudullisten yrityspalvelujen kehittémistyfitfi ja yh-
teismarkkinointia. Liséiéintynyt yhteistyfi seututoimijoiden kesken nékyi kasvavassa méé’lrin
yritysasiakkuuksien joustavana palveluohjauksena yli organisaatiorajojen. Témfin tyc‘in tu-
los nékyy myfis vuoden 2015 tilastoissa. Keuke ohjasi verkostolle viime vuonna kaikkiaan
350 kertaa, miké'l on Iéihes sata enemmén kuin edellisené vuonna. Myfis Keukelle ohjattiin



3

yrittéijié viime vuonna aikaisempaa enemmén. Keuke teki edelleen aktiivista yhteistyfitéi
myfis paikallisten yrittfijéiyhdistysten kanssa, erityisesti téiméi néikyi viestinnéisséi.

Keski—Uudenmaan Kehittéimiskeskus 0y Forumin toimintaa vuonna 2015 rahoittivat p53-
asiassa toiminta-alueen kunnat sekéi Uudenmaan ELY-keskus valtion ja Euroopan sosiaa-
lirahaston (ESR) hankerahoitusvaroista omistajanvaihdospalveiun osalta ja yritysten toi-
mintaympéristén kehittéimisvaroista seudullisen palvelukehitystyén osalta. Yhtifin kassavif-
ta pysyi vuoden mittaan tasapainossa hankerahoitussaatavien pysyessé kohtuullisina. Yh-
tiélléi ei ole tutkimus- tai tuotekehitystoimintaa.

Arvio tulevasta kehityksestéi

Yrityksen Iiikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran. Yhtién perustoimintojen rahoitus-
pohjan arvioidaan olevan toistaiseksi tasapainossa. Toiminnan rahoituksessa on haasteel—
lisuutta kuntien tiukan taloustilanteen ja EU-rakennerahastorahoituksen niukkenemisen
myfité.

Hallituksen esitys vuoden 2015 tuloksen kfisittelystéi

Pééttyneen tilikauden voitto on 108,03 €. Hallitus esittfié Keski-Uudenmaan Kehittéimis-
keskus 0y Forumin yhtidkokoukselle, etté voitto kirjataan edellisten tilikausien voittoitappio
-tili||e ja ettéi osinkoa ei jaeta.



Keski Uudenmaan Kehittfimlskeskus 0y Forum

TULOSLASKELMA 1.1.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014

LIIKEVAIHTO 875 948,37 898 306,02

Liiketoiminnan muut tuotot 41 008,60 83 449,79
Materiaalitja paluelut

Ulkopuoliset palvelut -165 122,09 -223 656,79
Materiaalit ja palveiut yhteensfi -165 122,09 -223 656,79

Henkiifistfikulut
Palkatja palkkiot -373 903,13 3411 066,52
Hen kilfisivukulut '
Elfikekulut -69 889,69 -63 482,90
Mu ut henkilfisivukulut ~11 969,70 -11 448,56

Henkiléstfikulut yhteenséi -455 762,52 —415 997,98
Liiketoiminnan muut kulut -295 952,50 -339 134,36

LIIKEVOI'ITO {—TAPPIO) 119,86 2 966,68

Rahoitustuototja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 45,89 39,66

Korkakulut ja muut rahoituskulut
Muille -57,72 -24,12

Rahoitustuototja -ku|ut yhteensfi -11,83 15,54

VOITI'O {TAPPIO} ENNEN SATUNNAJSIA ERIK 108,03 2 982,22

VOITI'O (TAPPIO) EN N EN TI LINPKKTGSSIIRTOJA 1A VEROJA 108,03 2 982,22

Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 3 089,46
Tuloverot yhteensfi 0,00 3 089,46

TILIKAUDEN VOI'ITO {TAPPIO)I 108,03 6 071,68
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TASE

V A S T A A V A A 31.12.2015 31.12.2014

VA] HTUVAT VASTAAVAT

Saa miset
Lyhytaikaiset
Mwntisaamiset 0,00 . 1 636,86
Muut saamiset 53 278,21 36 614,50
Siirtosaamiset 103 644,38 52 562,49

Lyhytaikaiset saamiset vhteensfi 156 922,59 90 813,85

Saamfset yhteensfi 156 922,59 90 813,85

Rahat ja pan kkisaamiset 85 227,54 207 441,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSK . 242 150,13 298 255,76

VASTAAVAA YHTEENSK 242150,13 298255,76

VASTATTAVAA 31.12.2015 > 31.12.2014

OMA PMOMA

Osakepfifioma
Osakepfifioma 35 319,46 35 319,46

Osakepfiéoma yhteensé 35 319,46 35 319,46

Edellisten tilikausien voitto {tappin} 109 848,76 103 777,08

Tilika uden voitto (tappio} 108,03 6 071,68

OMA PHOMA YHTEENsii. 145 276,25 145 168,22

VIERAS PMOMA

Lyhytaikainen
Saadut ennakot 18 822,15 64 230,79
Ostovelat 9 869,19 28 864,90
Mu ut velat 13 067,67 9 677,88
Siirtovelat 55 114,87 50 313,97

Lyhytalkaiset velat yhteensfi 96 873,88 153 087,54

VIERAS PMOMA YHTEENSfi. 96 873,88 153 087,54

VASTATTAVAA YHTEENSK 242150,13 29825536
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TIUNPfiflTfixssN LIITETIEDOT

KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MU KAISET LIITETIEDOT

Tlllnpéfitfilcsen laatlmlsta koskevat liitetiedat

Arvostusperlaatteet ja -menetelm§t (KPA 2:2.1,1ja KPA 23.13)

Saamlsiin merkityt mwnti-, laina-ja muut saamiset on awostettu nimellisarvoonsa tai téité
alhaisempaan todennékéiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaperit on amostettu hankintamenoonsa
tai téité alempaan todennfikéiseen luouutushintaansa.

Velat on awostettu nimellisarvoonsa tai téitéi korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

Jalcsotusperiaatteet ja -menetelm§t (KPA 2:2.1,1]a KPA 2:3.1,3 )

Pienet kéyttéomaisuushankinnat, joiden hankintamena on alle 850 euroa, on kirjattu vfiosikuluiksl.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismiiirfit (KPA 2:3.1,5)

31.12.2015

Korkotuotot 45,89
Korkokulut -22,72
Muut rahoituskulut -35,00
Yhteensfi -11,83

TASEEN VASTA'ITAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Erlttety oman piifioman muutoksista

Osakeyhtié 31.12.2015

Osakepfifioma tilikauden alussa 35 319,46
Osakepéfioma tilikauden lopussa 35 319,46

Sidottu oma pfifioma yhteensf-i 35 319,46

Voitto edelIisiltfi tiiikausilta tilikauden alussa 109 848,76
J'a'tetfié'm edeIlisen tilikauden voitto tiiille 109 848,76
Voitto edellisilt'ai tilikausilta tiiikauden lopussa 109 848,76

Tilikauden voitto tai tappio 108,03

Vapaa oma p'a‘fioma yhteensfi 109 956,79

Oma péia'oma yhteensfi 145 276,25

31.12.2014

39,66
—14,01
-10,11
15,54

31.12.2014

35 319,46
35 319,46

35 319,46

103 777,08
103 777,08
103 777,08

6 071.68

109 848,76

145 168,22
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VAKUU DET JA VASTUUSITOUMUKSET

Muut taloudelllset uastuut, jolta ei ole merkitty taseeseen (KPA 2:7.2,5}

ESR-hankkeiden ja toimintaympfiristfitukihankkeen rahoituseriin Iiittwr palautusta koskevia
rajoittavia ehtoja.

LIITEI'IEDOT HENKILCISTGSTA JA TOI MIELINTEN JKSENISTA

Henkllfistfin lukumfiirfi ja ryhmfit [KPA 2:8.1,1)
31.12.2015 31.12.2014 Muutos

Toimihenkilfit 7 7 0
Yhteensfi 7 7 0

OSAKEYHTIOLAIN TARKOI'ITAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT (OYL 8:5-8 §]

Laskelma OYLm 13:5 §:n jakokelpolsesta vapaasta omasta pifiomasta
31.12.2015 31.12.2014

Voitto edellisilts'a' tilikausilta 109 848,76 114 549,20

Omista osakkeista maksettu méfiré -10 772,12 -10 772,12

TIIikauden voitto ltappio 108,03 6 071,68
Vapaa oma pfi‘a'oma yhteensfi 109 956,79 109 484,76

Tlllntarkastajat tllIkaudella

Yhtit‘m tilintarkastajana tilikaudella on toiminut BDO Yhtifitarkastus 0y.
Pfifivastuullisena tilinta rkastajana Vesa ToIvorien, HT.
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LU ETTELO KfiYTETYISTK KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja sidottuna
"fililuettelo cd-rom levyllé
Pfiivfikirja cd-rom Iewlffi
Péfikirja cd-rom lewilé
Tilikohtainen tulosja tase tasekirjan Iiitteené
Tase—erittelyt tasekirjan liitteenfi

TOSITEUUIT, silKMINEN JA SKILYTYSTAPA

Tosittelden sfiilytyspaikka

Tositteet sfiilytetfifin kirjanpitovelvollisen tflolssa Pu uvalonau kio 2 D, 04200 KERAVA.

Tositteiden siilytystapa

Kalkki tositelajit sailytetéén sfihkéisessfi muodossa.

Kawetyt tosltelajfl:

90 Muistiotositteet 1 - 1
5 Palkat 1 - 32
71 Ostoreskontramaksut 1 - 150
20 'I'Iliote 1 — 59
60 Myyntilaskut 1 - 90
73 Matkalaskut (ostoreskontra) 1 - 68
72 Ostoreskontralaskut (sfihkfiiset) 1 - 489
1 Pfiéikirja 1 - 38
61 Mwntireskontramaksut 1 - 45
70 Ostoreskontralaskut 1 - 39
4Alv 1-12
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Allekirioitukset ja tlllnpfifitfismerklntfi

{1411.5LL!CL
2" pfiivfinfi _ hLLh-I’I' kuuta 2015

4 V/‘~ A-
Juha/yfrkki, pj M

fl49‘m
Hannu Haukkasalo Eero Kokko

MW ? ’7’ C

Aarno Kononen Rflja Karmala

om Kata-Toke: Elina Pekkarinen \J

fillnpifitésmerklnti

Suoritetusta tilintarkastuksesta on téinéifin annettu kertomus.

Lirkéé/gga

9.6 pawana hula A'kuuta 2016

BBC Yhtifita rkastus 0y

Vesa Toiuonen, HT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Keski-Uudenmaan Kehittfimiskeskus 0y Forumin ylltifikokoukselle

OE'emme tilintarkastaneet Keski-Uudenmaan Kehjttfimiskeskus 0y Forumin kirjanpidon, tilinpfiatfiksen,
mlmintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.I.—31.12.2015. Tilinpaatfis sisaltaa taseen, tuloslaskelman
ja liitetiedot. .

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpafltfiksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, ettfi ne
antavat oikeat ja riittflvfix tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpfifitfikscn ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien safinnfisten mukaisesti. Hallitus vastaa kiljanpidon ja varainhoidon valvonnan
asianmukaisesta jarjestfimisestfi ja toimimsjohtaja siitfi, ettfi kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla jaljestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen pemsteella lausunto tilinpfifitdksestfl ja
toimintakertomuksesta. Tiljntarkastuslald edellyttafi, ettii noudatamme ammattieettisia periaatteita.
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvfin tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvfi tilintarkastustapa edellyttfifi, ettfi suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme
kohtuullisen varmuuden siitfi, onko tilinpfiatfiksessfi tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyytw,
ja siitfi, ovatko hallituksen jasenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimixflydntiin, josta saattaa
seurata valfingonkorvausvelvollisuus yhtifitfi kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtifilakia tai
yhtiojaxjestystfi.

Tilintarkasmkseen kuuluu toimenpiteitfi tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpaatfikseen ja
toimintakertomukseen sisfiltyvistfi luvuista ja niissa esitettavista muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vfiflrinkfiytfiksesta tai virheesta johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Nfiitzi riskejfi arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen
valvonnan, joka on yhtifissfi merkityksellistfi oikeat ja riittfivat tiedot antavan tilinpfiatbksen laatimisen
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaisw valvontaa pystyfikseen suunnittelemaan olosuhteisiin nahden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, etw. hfin antaisi lausunnon yhtifin

sisfiisen valvonnan tehokkuudesta. Tilhltarkastukseen kuuluu myfis sovellettujen tilinpafitfiksen
laatinfisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kiljanpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekfi tilinpfifltfiksen ja toimintakertomuksen yleisen esittfimistavan arvioiminen.

Kfisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mam-an tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssifi.

Lausunto
Lausuntonanune esitfimme, etta tilinpaatds ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien

tilinpfifitfiksen ja toimintakertomuksen laatirnista koskevien sifinndsten mukaisesti oikeat ja riittfivfit tiedot
yhtibn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminmkefiomuksen ja tilinpfifitfiksen tiedot
ovat ristiriidattomia.
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YHTIGJARJESTYS

1 § Yhtifin toiminimi on Keski-Uudenmaan Kehittémiskeskus 0v Forum ja kotipaikka Kerava.

2 § Yhtién toimialana on yritysten ja yrittéijien koulutus, konsultointi, neuvonta, yrityshautomotoiminta

sekfi yritystoiminnan edistfiminen. Yhtifin tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikfi se jaa omistaiilleen

osinkoa, vaan mahdollinen voitto on kfiy'tettévéi vhtifin oman toiminnan tukemiseen ja kehittfimiseen.

3 § Yhtifin véihimmfiispéiéoma on 16.818,79 euroa ja enimméiispéiéioma 67.275,17 euroa, joissa rajoissa

osakepéiéiomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtifijéirjestystfi muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo on 168,19 euroa, ei tarkka-arvo.

5 § Keski-Uudenmaan Kehittfimiskeskus 0y Forumin hallitukseen valitaan 5-7 jfisentfi, jotka edustavat

elinkeinojen ja niiden kehittémisen seké kuntien toiminnan asiantuntemusta. Haliituksen jfisenten

toimikausi péiéittw vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtifikokouksen péiéittyesséi.

5 § Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisfi.

7 § Kutsu yhtifikokoukseen on I'a'hetettfivéi osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljfi viikkoa ja

viimeistéén kahdeksan pfiivé’i ennen kokousta osakeluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiékokous on pidettévéi vuosittain hallituksen méiéirfifimfinéi péiivéinfi kuuden kuukauden

kuluessa tilikauden péiéittymisesté.

Kokouksessa on esitettéivfi:

1. tilinpfifitfis, joka kfisittfifi tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus
Kokouksessa on pééitettfivi:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistéi, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ia—mahde-l-lisen

. . . I l l

5. vastuuvapaudesta hallituksen jéisenille ja toimitusjohtajalle

6. hallituksen jéisenten palkkiostaja matkakustannusten korvausperusteista

7. hallituksen j'aisenten lukumfiérfi
Kokouksessa on valittava:
8. haIIituksen jéisenet
9. tilintarkastusyhteisfi

9 § Yhtit‘m tilikausi on 1.1. - 31.12.

10 § Yhtifillfi voi oIla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

11 § Yhtifin toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja yksi hailituksen jfisen

yhdessé tai kolme hallituksen nimeéiméifi j‘cisentfi yhdessf—j.

12 § Jos osake siirtw uudelle omistajalle, on siirron saajan viipyméittfi, viimeistfian kahden viikon kuluessa

ilmoitettava siité hallitukselle ja enslsijaisesti yhtiéllfi ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus

lunastaa se seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.



2. 105 useammat osakkeenomistajat haluavat kéiyttééi lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen
toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidfin omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikéili
jako ei mene tasan, jaetaan yli jfié‘neet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Osakkeiden lunastushinta on osakkeen nimellisarvo.

4. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestéi kahden viikon kuluessa
siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua kuten kokouskutsun toimittaminen. Tiedon
tulee siséiltéifi lunastushinta ja pfiivfimééré, jolloin lunastusvaatimus viimeistéiéin on tehtéivéi.

5. Osakkeenomistajan tulee esittééi lunastusvaatimus kirjallisesti yhtifille kuukauden kuluessa siitéi, kun
osakkeen siirtymisestéi on hallitukselle ilmoitettu.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajan ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa
lunastusvaatimuksen tekemisestéi lukien.

Tfistéi pykélfistéi on tehtfivfi merkintéi osakekirjaan ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan
vfiliaikaistodistukseen ja osakkeeseen ehké kuuluvaan talonkiin.

13 § Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtic‘in hallituksen suostumus. Uuden omistajan
tulee ilmoittaa saannostaan yhti‘dlle ja pyytfié suostumusta kuukauden kuluessa saannosta. Téstéi pykéilfisté
on tehtfivé merkinté osakekirjaan ja osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan vfiliaikaistodistukseen ja
osakkeeseen ehkfi kuuluvaan talonkiin.

14 § Koska yhtifin ta rkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, va roja vapaan pfifioman
rahastosta jaettaessa, osakepfifiomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekéi
yhti6t§ purettaessa ja rekisteristfi poistettaessa varat kfiytetfifin Keski-Uudenmaan yritysten ja
yhteisfijen kehittémiseen osakeyhtlfilain mukaisesti siltéi osin kuin voidaan varojen jakoa pitfifi
voittovaroina.


