
 

 

NIXU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

 
1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
Yhtiön toiminimi on Nixu Oyj, englanniksi Nixu Corporation, ja kotipaikka Espoo. 
 
2. Yhtiön toimiala 
Yhtiön toimialana on tietotekniikan, tietoliikenteen, televiestinnän, tiedonhallinnan, tietojenkäsittelyn, tietoturvan ja 
elektroniikan palvelujen, tuotteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien patenttien kehittäminen, 
tuottaminen, suunnittelu, konsultointi, kauppa, tuonti, vienti, jakelu, markkinointi, asennus, huolto, koulutus, julkaisu ja 
muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä sekä se voi harjoittaa arvopaperikauppaa. 
 
3. Osakkeiden nimellisarvo 
Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

4. Hallitus 
Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. 
 
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 
 
5. Yhtiön toiminimen kirjoitus 
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille 
hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden. 
 
6. Tilintarkastajat 
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
7. Kokouskutsu 
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) 
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakoita kokouskutsussa mainitulla 
tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen 
kokouspäivää. 
 
8. Yhtiökokoukset 
Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. 
 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja taikka osakkaat, 
joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista ulkona olevista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. 
 
9. Varsinainen yhtiökokous 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
 
esitettävä 
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, 
2. tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä 
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 
 



 

 

valittava 
7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä 
8. tilintarkastaja, 
 
käsiteltävä 
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
10. Tilikausi 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 
 
11. Arvo-osuusjärjestelmä 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

 


