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Annalan Kartanon yhtiökokous la 27.10.2018   
 
Hyvä Annalan Kartano Oy:n osakas, 
 
Kutsumme teidät Annalan Kartano Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 
27.10.2018 klo 13.00 Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3, 5. kerros, Helsinki. 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja 
hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi sekä ne asiat, jotka osakkaat hyvissä ajoin ennen 
kokousta ilmoittavat kirjallisesti hallitukselle käsittelemistä varten.  
 
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla. 
 
Kokouksessa on virallisen yhtiökokouksen jälkeen mahdollisuus nauttia maukasta ruokaa hyvässä 
seurassa.  
 
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetään perinteiset jatkot myöhemmin ilmoitettavassa ravintolassa. 

Ilmoittaudu ajoissa!  
Sähköpostilla hannaleena.wilenius@tieto.com tai kotisivun kautta (Ota yhteyttä – kohta). 
Ilmoita osallistujien nimet, ruokarajoitteet, lasten iät sekä mihin sukuhaaraan kuulutte. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 19.10.2018.  
 
Nähdään yhtiökokouksessa! 
 
 
ANNALAN KARTANO OY 
 
HALLITUS  
 
www.annalankartano.fi 
Facebook, ryhmä Annalan Kartano 
 
Liitteet: 

- Yhtiökokouksen asialista 
- Hallituksen toimintakertomus 
- Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 
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ASIALISTA 
 

Annalan Kartano Osakeyhtiön yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

5. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.6.2017–31.5.2018, sisältäen toimintakertomuksen, 

tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

 

7. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai 

tappio antaa aihetta. 

 
Hallitus esittää, että tilinpäätöksen mukainen tilikauden voitto esitetään kirjattavaksi voitto- 

/tappiotilille ja että yhtiö ei jaa osinkoa. 

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

 

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 

 

10. Valitaan hallitukseen neljä jäsentä erovuoroisten ja Kim Forsmanin tilalle. 

 
Hallituksessa ovat Arno Pelkonen pj, Timo Blomberg, Henrik Elfving, Kim Forsman, Jerry Hultin ja 
Anu Kinnunen. Erovuorossa ovat Timo Blomberg, Henrik Elfving ja Anu Kinnunen.  
Kim Forsmanin siirryttyä yhtiön toimitusjohtajaksi tulee hänen tilalleen myös valita uusi 
hallituksen jäsen. Yhtiön hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan näitä 
nimityksiä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Risto Pelkonen ja jäseninä Jutta Koponen 
sekä Arno Pelkonen. Nimitysvaliokunta esittää, että erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkaisivat 
tehtävässään ja että Kim Forsmanin tilalle hallitukseen valittaisiin Paula Ranttila. 

 

11. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. 

 

12. Päätetään muutoksista yhtiöjärjestykseen 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

14. Kokouksen päättäminen 


