KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N YHTIÖKOKOUKSEN
JATKOKOKOUS LOPPUI LYHYEEN (11.8.2007)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toisen varsinaisen vuoden 2007 yhtiökokouksen
jatkokokous pidettiin lauantaina 11.8.2007 Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimistossa
Helsingissä. Toinen varsinainen yhtiökokous 12.5.2007 oli siirtänyt jatkokokoukseen vuoden
2006 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättämisen, taseen osoittaman tuloksen
käsittelystä päättämisen sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
päättämisen.
Kokouksessa jaettiin esityslistaehdotus, jossa oli myös kohtana 11 päättäminen hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 12.5.2007 pidetty yhtiökokous oli päättänyt, ettei
hallituksen jäsenille makseta palkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan.
Myöhästelyn takia Erja Sallinen avasi kokouksen kello 16.23. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Jorma Snellman. Hän oli kokouksessa sekä Vapaa-ajattelijain liitto ry:n asiamies että
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies.
Läsnä olivat seuraavat osakkaat ja näiden asiamiehet:
1. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Juha Kukkonen, 8 osaketta
2. Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Jorma Snellman, 4 osaketta
3. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Jarmo Mukkala, 2 osaketta
4. Kimmo Sundström, 12 osaketta
5. Turun Vapaa-ajattelijat ry, Tauno Lehtonen, 1 osake
6. Vapaa-ajattelijain liitto ry, Jorma Snellman, 84 osaketta
Edustettuna oli yhteensä 111 osaketta 120 osakkeesta. Poissa olivat Keski-Suomen Vapaaajattelijat ry:n asiamies (1 osake), Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (2 osaketta),
Porvoon seudun vapaaajattelijat - Borgånejdens fritänkare ry:n asiamies (2 osaketta) ja
Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n asiamies (4 osaketta).
Lisäksi paikalla olivat hallituksen jäsenet Erja Sallinen ja Samuli Pahalahti, joka on myös
yhtiön toimitusjohtaja sekä Sundströmin avustaja Kim Sjöström.
Kokouksen laillisuuden osalta osakas Sundström kysyi milloin hallitus oli kutsunut
jatkokokouksen koolle. Hallituksen jäsenet eivät muistaneet kokouspäivää, mutta sanoivat sen
olleen kesäkuussa. Yhtiökokouskutsut oli lähetetty 3.8.2007. Osakas Sundströmin pyynnöstä
Erja Sallinen luki yhtiöjärjestyksen 12 §:n, jossa määrätään yhtiökokouskutsun
toimittamisesta. Sen mukaan kutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua viimeistään viikkoa
ennen kokousta. Sundström kertoi, että hän nouti kutsun postista maanantaina 6.8.2007, heti
samana päivänä kuin ilmoitus kutsusta saapui, viisi päivää ennen kokousta. Hän katsoi, että
kutsu oli annettu tiedoksi liian myöhään siihen nähden mitä yhtiöjärjestys määrää. Samalla
hän sanoi, että asia liittyy vireillä olevaan hakemukseen erityisen tarkastuksen toimittamisesta
yhtiöstä, koska hänen mielestään yhtiön hallinnossa on ollut laiminlyöntejä.
Pj Snellman sanoi, että ”Kimmo Sundströmhän on oikeassa, yhtiöjärjestystä täytyy
noudattaa”. Sen jälkeen asiamies Juha Kukkonen sanoi, että kokous pitää päättää. Kukaan ei
vastustanut ehdotusta, ja pj päätti kokouksen kello 16.40.
Hallitus kutsuu uuden yhtiökokouksen myöhemmin koolle.

Kimmo Sundström

