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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Keski—Uudenmaan Kehittémiskeskus 0y Forum (Keuke) on toiminut vuodes
ta 1998 alkaen
seudullisena kehittéimisyhtiﬁnéi. Yhtidn tehtévéinéi on lisété toiminta—alueensa
hyvinvointia
Iuomalla edellytyksiéi uuden elinkeinotoiminnan ja uusien tyﬁpaikkojen syntym
iselle 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 toimintaedelfytysten 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 yrittéjéjarjestﬁt ja julkisina omistajatahoina Jéirvenpéiéin ja Keravan kaupungit sekéi Mintsélén, Nurmijéirven. Pomaisten ja Tuusulan kunnat. Yhtiﬁn osakkeiden kokonaismééiréi on 210 kappaletta, joista 147 osaketta on 14 eri osakkaalla ja lisaksi yhtié on hankkinut omistukseensa 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 myﬁta 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 suunni
lleen sama kuin
edellisenéi vuonna. Vanhojen asiakkaiden osuus asiakasmééiréssé on kasvan
ut, miké tarkoittaa. ettéi yritysten kehittéimisprojektit ovat pidempikestoisia ja yritykset osaava
t kéiyttéié
Keuken palveluita myﬁs uusien kehittéimistarpeiden ilmaantuessa.
Keuken erityisteemana yrityskehittémisesséi vuonna 2015 oli kasvu. Keuke toimi alueellisena koordinaattorina ensimméistéi kertaa Keski-Uudellamaalla jérjestetyssé Kasvu Op’en
—kasvuyrittéijyyskilpailussa ja sparrausprosessissa tiiviisséi yhteistyﬁsséi alueellisten ja valtakunnallisten kumppaniensa kanssa. Kasvu Open —kilpailun lisﬁksi Keuke jérjesti yrityksille oman kasvuvalmennuksen seka‘a‘ kasvuklinikkatoimintaa.

Keuken toimintatilastoissa néikyy keskiuusmaaiaisten yritysten halu kasvaa. Neuvontatoimenpiteiden iukujen perusteella yrityksiéi kiinnostivat erityisesti yrityksen strateginen kehittéminen, markkinointi ja myynti seké henkiléstﬁasiat ja tyénantajana toimiminen. Toimenpidetilastoissa 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. Henkiléstﬁsuunnitelmia tehtiin 67 kappaletta. Asiakkaita oli monipuolisesti eri toimialoilta ja koko toi-

mialueelta. Myc'is Keuken jéirjestéméit yrityskehitystilaisuudet kerﬁsivéit jélleen suuret yleisc'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 hyﬁdyliiseksi. Asiakastyytyvéisyyskyselyssé jopa 89 prosenttia koki Keuken palvelut hyﬁdylliseksi yritystoiminnan yleisen kehittéimisen kannalta ja 85 prosenttia kertoi Keuken yrityspalvelujen kéytén vahvistaneen omia suunnitelmia. Yli puolet kertoi saaneensa enemméin
neuvontaa kuin osasi odottaa. Yrityskehittéimistyén hyéty néikyy myﬁs konkreettisissa tuloksissa, 70 prosenttia whtyi heti toimenpiteisiin Keuken asiakkuuden tuloksena ja 40 prosenttia uskoi hankkeensa toteutuneen nopeammin Keuken palveluiden avulla. Yli 70 prosenttia yrittéijisté uskoi, etté Keuken palveluista oli konkreettista hyétyé‘l iiiketoiminnan kehittémisess‘a’ ja jopa 96 prosenttia asiakkaista olisi valmis suosittelemaan Keuken palveluja

toisille yrityksille.
Keuke toimi Keskisen Uudenmaan seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoriorganisaationa. Kuluneena vuonna toteutettiin seudullisten yrityspalvelujen kehittémistyﬁtﬁ ja yhteismarkkinointia. Liséiéintynyt yhteistyﬁ seututoimijoiden kesken nékyi kasvavassa méé’lrin
yritysasiakkuuksien joustavana palveluohjauksena yli organisaatiorajojen. Témﬁn tyc‘in tulos 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
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yrittéijié viime vuonna aikaisempaa enemmén. Keuke teki edelleen aktiivist
a yhteistyﬁtéi
myﬁs paikallisten yrittﬁjéiyhdistysten kanssa, erityisesti téiméi néikyi viestinnéisséi.

Keski—Uudenmaan Kehittéimiskeskus 0y Forumin toimintaa vuonna 2015 rahoittiv
at p53-

asiassa toiminta-alueen kunnat sekéi Uudenmaan ELY-keskus valtion ja Euroopan sosiaa-

lirahaston (ESR) hankerahoitusvaroista omistajanvaihdospalveiun osalta ja yritysten
toimintaympéristén kehittéimisvaroista seudullisen palvelukehitystyén osalta. Yhtiﬁn kassavifta pysyi vuoden mittaan tasapainossa hankerahoitussaatavien pysyessé kohtuullisina. Yhtiélléi ei ole tutkimus- tai tuotekehitystoimintaa.

Arvio tulevasta kehityksestéi

Yrityksen Iiikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran. Yhtién perustoimintojen rahoituspohjan 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 Kehittéimiskeskus 0y Forumin yhtidkokoukselle, etté voitto kirjataan edellisten tilikausien voittoitappio
-tili||e ja ettéi osinkoa ei jaeta.
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TULOSLASKELMA

1.1.2015 - 31.12.2015

1.1.2014 - 31.12.2014

LIIKEVAIHTO

875 948,37

898 306,02

41 008,60

83 449,79

-165 122,09
-165 122,09

-223 656,79
-223 656,79

-373 903,13

3411 066,52

-69 889,69
~11 969,70
-455 762,52

-63 482,90
-11 448,56
—415 997,98

-295 952,50

-339 134,36

119,86

2 966,68

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalitja paluelut
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palveiut yhteensﬁ
Henkiiﬁstﬁkulut
Palkatja palkkiot
Hen kilﬁsivukulut
Elﬁkekulut
Mu ut henkilﬁsivukulut
H enkiléstﬁkulut yhteenséi

'

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOI'ITO {—TAPPIO)

Rahoitustuototja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkakulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuototja -ku|ut yhteensﬁ

45,89

39,66

-57,72
-11,83

-24,12
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

108,03

6 071,68

TILIKAUDEN VOI'ITO {TAPPIO)I
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TASE

VASTAAVAA

31.12.2015

31.12.2014

VA] HTUVAT VASTAAVAT
Saa miset
Lyhytaikaiset

Mwntisaamiset

0,00

.

1 636,86

Muut saamiset

53 278,21

Siirtosaamiset

103 644,38

36 614,50
52 562,49

Lyhytaikaiset saamiset vhteensﬁ

156 922,59

90 813,85

156 922,59

90 813,85

85 227,54

207 441,91

242 150,13

298 255,76

VASTAAVAA YHTEENSK

242150,13

298255,76

VASTATTAVAA

31.12.2015

Saamfset yhteensﬁ
Rahat ja pan kkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSK

.

>

31.12.2014

OMA PMOMA
Osakepﬁﬁoma
Osakepﬁﬁoma

35 319,46

35 319,46

35 319,46

35 319,46

109 848,76

103 777,08

Tilika uden voitto (ta ppio}

108,03

6 071,68

OMA PHOMA YHTEENsii.

145 276,25

145 168,22

18 822,15
9 869,19
13 067,67
55 114,87

64 230,79
28 864,90
9 677,88
50 313,97

96 873,88

153 087,54

96 873,88

153 087,54

242150,13

29825536

Osakepﬁéoma yhteensé
Edellisten tilikausien voitto {tappin}

VIERAS PMOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Mu ut velat
Siirtovelat

Lyhytalkaiset velat yhteensﬁ
VIERAS PMOMA YHTEENSﬁ.

VASTATTAVAA YHTEENSK
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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

31.12.2014

45,89
-22,72
-35,00
-11,83

39,66
—14,01
-10,11
15,54

31.12.2015

31.12.2014

Osakepﬁﬁoma tilikauden alussa
Osakepéﬁoma tilikauden lopussa

35 319,46
35 319,46

35 319,46
35 319,46

Sidottu oma pﬁﬁoma yhteensf-i

35 319,46

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

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

108,03

6 071.68

Vapaa oma p'a‘ﬁoma yhteensﬁ

109 956,79

109 848,76

Oma péia'oma yhteensﬁ

145 276,25

145 168,22

Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Yhteensﬁ

TASEEN VASTA'ITAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Erlttety oman piiﬁoman muutoksista

Osakeyhtié

Tilikauden voitto tai tappio
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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
Omista osakkeista maksettu méﬁré

109 848,76
-10 772,12

114 549,20
-10 772,12

TIIikauden voitto ltappio
Vapaa oma pﬁ‘a'oma yhteensﬁ

108,03
109 956,79

6 071,68
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
"ﬁliluettelo
Pﬁivﬁkirja
Péﬁkirja
Tilikohtainen tulosja tase
Tase—erittelyt

sidottuna
cd-rom levyllé
cd-rom Iewlfﬁ
cd-rom lewilé
tasekirjan Iiitteené
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
5 Palkat
71 Ostoreskontramaksut

1-1
1 - 32
1 - 150

20 'I'Iliote
60 Myyntilaskut
73 Matkalaskut (ostoreskontra)
72 Ostoreskontralaskut (sﬁhkﬁiset)
1 Pﬁéikirja
61 Mwntireskontramaksut
70 Ostoreskontralaskut

1 — 59
1 - 90
1 - 68
1 - 489
1 - 38
1 - 45
1 - 39

4Alv

1-12

h.
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ﬁllnpiﬁtésmerklnti
Suoritetusta tilintarkastuksesta on téinéiﬁn annettu kertomus.
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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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BDO 0y an itseniinen jisen BOO Intemauonal Lisnitedissa 3a
EDD Yhtlﬁtarkastus 0y [y-tunnus mama} kuuluu sunrnalaiseen BDO-konsemiin. Emoyhtiﬁ
kuuluu kamainvﬁlisten itseniisten BDO-jisenyhuﬂiden verknsloun.

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

