
Yepzon Oy:n 
 
 
YHTIÖKOKOUSKUTSU 
 
Aika Keskiviikkona, 26.6.2019 kello 11.00 
Paikka Pellavatehtaankatu 12 C  

33100 TAMPERE 
(Tampereen Seudun Yrittäjänaiset Ry:n kokoustila) 

  
Kokousmateriaali ja ilmoittautumiset 
 
 Tilinpäätösaineisto ja osakasluettelo ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorilla 

Finlaysoninkuja 9, 3.krs., 33210 Tampere. Materiaali myös toimitetaan 
pyynnöstä osakkeenomistajille. Tilaukset: info@yepzon.com 

 
 Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 24.6.2019 mennessä 

osoitteeseen info@yepzon.com 
 
ESITYSLISTA: 
 
 

1. Avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4. Osallistuja- ja ääniluettelon toteaminen 

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

7. Tilannekatsaus 

8. Esitellään tilinpäätös 

9. Esitellään tilintarkastuskertomus 

10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilivuodelta 2018 

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

12. Päätetään tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä  

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten 

korvausperusteista 

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

15. Hallituksen jäsenten vaali 

16. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaali (1) 

a. tilintarkastaja on valittu toistaiseksi 

17. Kokouksen päättäminen 



(English translation only, no fiscal effectiviness) 

Yepzon Oy’s 

 

Invitation to General Meeting of 2018 

 

Time: Wed 26th of June 2019 on 11am 

Place: Pellavatehtaankatu 12C  
33100 TAMPERE 
(In the premises of Tampereen Seudun Yrittäjänaiset Ry) 

 

Meeting Material 

Closing of accounts from fiscal year 2017 and cap table are available at 

Company HQ, Finlaysoninkuja 9, 33210 TAMPERE. Materials are delivered 

on-demand to any shareholder, requests to be sent to: info@yepzon.com.  

Please confirm your attendance by 24th of June at: info@yepzon.com. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Election of the chairman and secretary 

3. Election of the examiners of the minutes and tellers 

4. Determination of the list of participants and votes 

5. Determination of legality and competence 

6. Approval of the order of business 

7. Situation report 

8. Presentation of the closing of accounts 

9. Presentation of the auditor’s report 

10. Decision of confirming the closing of accounts from fiscal year 2018 

11. Decision of admitting freedom of responsibility to board of directors 

12. Decision of usage of profit/loss from fiscal year 2018 

13. Decision of remuneration of auditor and members of the board 

14. Decision of the amount of the members of the board of directors 

15. Election of the board members 

16. Election of the auditor(s) and their substitute(s) 

a. Auditor is elected for the time being 

17. Closing 


