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YHTIÖJÄRJESTYS
1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Alma Talent Oy ja sen kotipaikka Helsinki.
2 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on tiedonvälitys- ja julkaisutoiminnan
harjoittaminen painetuissa ja digitaalisissa kanavissa. Yhtiö voi
kustantaa ja jakaa sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjallisuutta, muita
painotuotteita, tallenteita ja tietopalveluja. Toimintaansa varten
yhtiö voi ylläpitää ja kehittää kirjapainolaitoksia ja muita
tuotantoyksiköitä sekä jakelu- ja tiedonsiirtojärjestelmiä. Lisäksi
yhtiön toimialana on tietojen keräys, jalostus, myynti ja
välittäminen eri kanavissa, yritysten automaattinen maksujen
perintä- ja luottotietopalvelut, raporttien tuottaminen,
välittäminen ja myynti, suoramarkkinointi eri kanavissa ja
tapahtumamarkkinointipalvelut, sähköisen tiedon ostaminen,
tuottaminen ja jälleenmyynti sähköisessä muodossa sekä
tietokantajulkaiseminen verkossa. Yhtiön toimialana on myös antaa
liiketoimintaa koskevaa tietoutta järjestämällä kokouksia,
seminaareja ja näyttelyitä sekä muilla tiedon välitykseen
soveltuvilla tavoilla samoin kuin järjestää tähän liittyviä muita
palveluja ja toimintaa.
3 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista
jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan
vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.
4 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
5 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön
toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi
yhdessä.
Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhtiön
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat
yhtiötä kaksi yhdessä ja kukin erikseen yhdessä jonkun
hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. Prokura voidaan antaa
ainoastaan siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi
yhdessä ja kukin yhdessä hallituksen jäsenen tai henkilön
kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen.
6 Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yhdestä kahteen varsinaista tilintarkastajaa, ja
milloin valitaan ainoastaan yksi varsinainen tilintarkastaja,
myös yksi varatilintarkastaja, jotka kaikki valitaan
toistaiseksi.
Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
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7 Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen
kokousta todistettavalla tavalla kirjallisesti.
8 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä:
1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot;
2) toimintakertomus;
3) tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä
matkakustannusten korvausperusteita
5) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä
valittava:
1) tarvittaessa hallituksen jäsenet sekä
2) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
9 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

