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SATO OYJ

YHTIÖJARJESTYS

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaíkka
Yhtiön toiminimi on SATO Oyj, englanniksi SATO Corporation ja
kotípaikka Helsinki.

2. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on asuntosi¡oíttaminen. Yhtiö voi itse taí
tytäryhtiöidensä kautta omistaa ja tuottaa kiinteistöjä, asunto-
fa kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa
vuokraustoimintaa. Yhtiö voi itse tai tytäryhtiöídensä kautta
harjoíttaa asuntojen ja toimititojen rakennuttamista ja myyntíä
sekä isännöinti- ja kunnossapítotoímintaa sekä niihin tiittyvää
suunnittelua, konsultointía ja palvelujen myyntiä. Yhtiö voi
harjoittaa asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen kauppaa ja
välitystä sekä arvopaperikauppaa.

3. Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjarjestelmään.

4. Yhtiökokoukset )a kokouskutsu
VarsÍnainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön haltituksen määräämänä
päivänä. Ylimääräj-nen yhtiökokous pidetäán, milloin haltitus katsoo
sen tarpeellíseksi tai se lain mukaan muuten on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kolmea
kuukautta ja viimeistään kol-mea vÍikkoa ennen kc¡kousta julkaisemalla
kutsu pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä. tai yhtiön
ínternet-sivuilla tai todistettavasti kirjallisesti.

tua yhtiökokoukseen ílmoittaudutLava
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6. Hallitus
Yhtiön hal1ítuksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän
(9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toímikausi päättyy vaalia
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toimínnan
asianmukaisesta j ärj estämisestä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan.

1. Toimitusjohtaja
Yhtiölì-ä on toimitusjohtaja, jonka hallitus val-itsee Ja erottaa.

Toimit.usjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesLi.

Hallitus voi myös nimittää toimitusjohtajan sijaísen.

I . Tilintarkastaj a
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi on
va1 ittava Kes kus kauppakamar j-n hyväksyrnä t i 1 intarkas tusyhtei sö .

TÍlintarkastajan toimikausi on tilikausí. Tilintarkastajan
tehtävä pâättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä .

9. Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi
yhdessä.

Hal-Iitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä síten, että
oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä

kanssa.

erlvuosr.

o

ñ

-


