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BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN
YHTIÖJÄRJESTYS

1 §. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, ruotsiksi
BBS-Bioactive Bone Substitutes Abp ja englanniksi BBS-Bioactive Bone
Substitutes Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

2 §. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketieteellistä ja
hammaslääketieteellistä tutkimus- ja hoitotoimintaa sekä
ylläpitää tutkimus- ja hoitolaitosta, välittää tähän toimintaan
liittyviä palveluja, tuoda maahan, ostaa, myydä, vuokrata ja
valmistaa tämän alan toiminnassa tarpeellisia koneita, laitteita,
välineitä ja lääkeaineita. Lääketieteellinen toiminta tekoluun
kaupallistamiseksi sekä harjoittaa liiketoimintaa tekoluulla sekä
valmistusoikeuksilla.

3 §. Poistettu.

4 §. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 - 7 varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §. Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä
yhdessä tai toimitusjohtajalla ja yhdellä hallituksen jäsenellä
yhdessä.

6 §. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi
varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 §. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.- 31.12.

8 §. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan
lähettämällä se osakasluettelosta ilmeneviin osoitteisiin tai
vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten
kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu
hallituksen määräämässä, päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa
sanomalehdessä. Lisäksi kutsu on julkaistava yhtiön
internetsivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta.

9 §. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
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määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

valittava
6. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
7. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

10 §. Lunastuslauseke
Poistettu.

11 §. Arvo-osuusjärjestelmä
Päätettiin liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään.
Päätettiin, että yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-
osuusjärjestelmään alkaa 1.8.2017 ja päättyy 2.8.2017, jonka jälkeen
yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.




