Saannot
Rautatien tehtaan Tyooaen Asuntoosakeyhtiolle

AHO.

Helsingissa,
Tybvaeii kirjaiiaino. 1901.

Keisarillisen Suomen Sonaatin puatijs Koisarilliseon Senaattiin annetun liakemukson johdosta, jossa
,,Tyovaen Asunto OsakoyhtiiJ Ahon" dohtokunta on anonut vahvistusta yhtion osakkailton Maaliskuun
Syyskuun 27 ja Marraskuun 22 piiivina KKK! pidetyissa yhtiokokouksissa puattrimillc sellaisillo muutoksillc yhtion
24 p. Toukokuuta 1901 vahvistcttuun ylitiojarjestykseon
etta sun 3, 4, 5 j a 14 § § tulisivat nain kuuluviksi:

»3 §.
YhtiiiD

osakepaiioma

on

seitsemankymmentiituliatta

'70,000) Suomen markkaa, jaettuna seitsemaankymmeneen
JO) tuhannen (1,000) markan suuruiseen osakkecseen.

Osakkeet asetetaan nimitct}nlle henkiloilie ja tulee
jokaisen osakokirjan oUa varustettuna jilrjestysnuraerolla
ja piiivanmiiaralla sekii yhtion johtokunnan allekirjoittama.
Osakekirjaa alkoon annettako ennenkuin osakkeen
koko maiira on maksettu.
Jokaista osakctta seuraa oikeus hallita yhta kamaria, keittiotii ja eteista.
"> §.

Yhtion osakepaiioma, josta puolet jo on maksettu
ja jonka kaikki osakkeet ovat merkityt, on auoritettava
yhtion johtokunnan miiaraiimissii erissii ja ajoiila, mutta
viimeistiian yhden vuoden kuiuttua siita kuin siiiintiijon
talle muutosehdotukselle on saatu asianomainen valivistus.
Suorituksista annetaan valiaikaiset kuitit ja kun koko osakkeen hinta on maksettu, vaihdetaan kuitit osakekirjaan.

U
Johtokunta vuokraa ne huoneustot yhtion rakennuksista. jotka eiviit 1 § mukaan seuraa osaketta, yhtiiiko-

kouksen maaraamista hinnoista hyvamaineisille henkiloilie.
Johtokunnalla on valta irtisanoa vuokralainen, joka ei
suorita vuokraansa tahi ei muutoin tayta vuokratessa maaratyita ehtoja. Kunkin osakkeenomistajan on pidettava
huolta osakkeesensa kuuluvan huoneuston yhtiokokouksen
raaiiraaman vuokran suoi'ittamisesta.
Osakkeenomistaja
alkoon kadottako asumisoikeuttaan, ennenkuin yhtiokokous
siita on paiittanyt. Alkoon myos yhtion rakennuksissa
minkaanlaisten piiihdyttavain juomain kauppaa sallittako.
Huoneiden vuokrat pitaa olla vahintain niin suuret,
etta ne riittiiii yhtion vuotuisiin menoihin.
Osakkeenomistajalla olkoon myos oikeus toisellc hy viimaineiselle lienkilolle vuokrata huoneustonsa».
Annettu Talousosastossa, Helsingissa, Helmikuuta IP
paivana 1904.
Keisarillinen Snomen Senaatti on itsellensa esityttanyt yllamainitun hakemuksen ja katsoo kohtuulliseksi, 2 p:nii 'i'oukokuuta 1895 osakeyhtioistil annetun
lain nojalla, liyvaksya ja noudatettavaksi vahvistaa ylliiolovat muutokset „Tyi)vaon A.sunto Osakcyhtio „Ahon''
yhtilijiirjestykseen; ja ovat namat muutokset ilmoitettavat
kaupparekistcriin merkittavaksi niinkuin mainittu osakeyhtiolaki sekii 2 p:na 'i'oukokuuta 1895 kaupparekisteristii, toiminimesta ja prokurasta annettu armollinen
asetus mSariiaviit. Tatakaikki asianomaiset noudattakoot.
Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Piiallikko, Senaattori

I).

V.

Akerman.

Osvald de la Chapelle.

V, c/l. Saarinea

Keisarillisen

Majesteetin Korkeassa

Hdnen Suomen

Kimessd,

Senaattinsa

paatgs eraan Keisarilliseen Senaattiin tuodun kirjoituksen johdosta.
jossa Puuseppa Edvard Hukkinen ynna moniaat muut henkilbt ovat
alamaisesti anoneet vahvistusta »Tyovaen Asunto-osakeyhtioUe Aho»
laadittuun yhtiojiirjestysehdotukseen, jonka yhtion tarkoitus olisi sopivia huoneustoja rakentamalla Helsingin kaupungin alueella hankkia
etupaassa osakkeiden omistajille ja asianhaarain nuikaan myoskin toisille tyoliiisille sopivia ja torveellisia asuntoja alhaista vuokraa vasaan; ja oli hakenuiskirjaan liitetty seka yhtiosopimuskirja ettii mai.nttu yhtibjarjostysehdotus, jotka tahiin otetut asiakirjat ovat uaiii
kuuluvat:
i>Me allekirjoittaneet rautatien tehtaan tyomiehet olemme keskeniimme suostuneet pemstamaan osakeyhtiiin, jossa vastuunalaisuus
yhtion veloista on siten rajoitettu kuin Toukokuun 2 pmii 189.") annettu laki osakeyhtibista mybntiiii, tarkoituksessa rakentamalla Helsingin kaupungin alueella sopivia huoneistoja, hankkia itsellemme ja
asianhaarain mukaan myoskin toisille tyblaisille terveellisia asuntoja
niin alhaista vuokraa vastaan kuin mahdoUista, seka hyviiksyneet
noudatettavaksemme yhtiolle, jonka nimenii on oleva »Tybvaen
Asunto Osakeyhtib Aho» laaditun oheonliitetyn yhtiojarjestyksen:

Saannot
Rautatien tebtaan Cyovacn Jlsunto-osakeybtiolle Jlbo.
1 §•
Yhtion ninii on »Ty6viien Asunto-osakeyhtio Aho»
ja sen kotopaikka on Helsingin kaupunki.
2 §•
Yhtion tarkoituksena on sopivia huoneustoja rakentamalla Helsingin kaupungin alueella hankkia etupilassa
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osakkeitten omistajille ja asianhaarain mukaan myoskin
toisille tyoliiisille sopivia ja terveellisia asuntoja, alhaista
ja mita osakkeenomistajoihin tulee, niin halpaa vuokraa
vastaan kuin mahdoUista.
3 §.
Yhtion osakepaaoma on kolmekymmentaviisituhatta
(3f),000) Suomen markkaa, jaettuna seitsemaankymmeneen
(70) viidensadan (500) markan suuruiseen osakkeeseen.
Yhtio katsotaan perustetuksi ja oikeutetuksi toimeensa
ryhtymaan, kun kaikki osakkeet ovat merkityt ja kolmas
osa osakepjijiomasta on maksettu.
Sittenkuin yhtion sanottu osakepaaoma on taydellisesti suoritettu, voitakoon osakepiiaoma koroittaa ant»
tamalla satakolmekymmenta (1.30) uutta viidensadan (500,
markan osaketta, tarpeen vaatiessa aina sataantuhanteen
(100,000) markkaan.
Xain lisatty osakepaaoma on suoritettava yhden
vuoden kuluessa siita piiivasta lukien, kun yhtiokokous
on osakepaiioman koroittamisesta piiattanyt.

i §•
Osakkeet asetetaan nimitetyille henkiloilie ja tulee
jokaisen osakekirjan olla varustettuna jiirjestysnumerolla
ja piiivaumiiiiralla seka yhtion johtokunnan allekirjoittama.
Osakekirjaa alkoon annettako ennenkuin osakkeen
koko maara on maksettu.

Kun saannot ovat saaneet asianomaisen armollisen
vahvistuksen, tulee jokaisen osakkeenomistajan maksaa
yksisata seitsemiinkymmenta (170) markkaa.
Jaannos
osakepaaomasta on suoritettava yhtion johtokunnan ma^
raamissa erissa ja ajoiila, mutta viimeistaiin yhden vuo-
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den kuluessa siita kuin yhtio on alkanut toimintansa.
Ensi maksun suoritettua annetaan valiaikainen kuitti ja
kun koko osakkeen hinta on maksettu, vaihdetaan tama
kuitti osakekirjaan.
6 §.
Jos osakkeesta suoritettavaksi maiiratty maksu laiminlyodiian, noudatetaan mita osakeyhtioista 2 paivana
Toukokuuta 1895 annetun lain 20 § siitii siiataii.

Jokainen osake on yhtion suhteen jakamaton, joten
dinoastaan yhdella henkiloliii sen perusteella voipi olla
sananvalta.
8 §•
Osakkeen luovuttaminen toiselle on osakekirjaan
merkittavii, ja tulee merkinniin sisaltali sekii sen henkilon
nimi, jolle osake annetaan, kuin myos luovutuspaiva.
Osakkeen luovuttaminen on myoskin ilmoitettava yhtion
johtokunnalle, ja samoin uuden omistajan nimi. Kum- !
minkin on yhtiolla ja yhtion muilla osakkailla etuoikeus i
viikon kuluessa ilraoituspaivasta osakkeen ostamiseen sa- !
malla hinnalla, josta se on toiselle myyty, kuitenkin sillii
ehdoUa, etta yhtio ei saa lunastaa osakkeita, jos osakepaaoma sen kautta vahenisi tahi kolmannen miehen oikeus voisi loukkautua. Yhtion ei kuitenkaan olko oikeus lunastaa enempaa kuin korkeintaan puolet ulosannetuista osakkeista ja yksityinen henkilo ei saa omata
enempiia kuin kaksi osaketta.
Ennenkuin niimat ehdot ovat tiiytetyt, alkoon sillii,
ioUe osake on luovutettu, olko raitaan puhevaltaa yhtiossii
jikii oikeutta kantamaan raitaan voittoa osakkeestansa.
Tiima S § on osakekirjain tekstiin pantava.
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9 §.
Kaikki osakkeet ovat yhtion johtokunnan sisaankirjoitettavat osakeluetteloon, jonka tulee sisaltaa:
a) osakkeen jarjestysnumero;
b) osakkeenomistajan nimi, ammatti ja kotopaikka;
c) jokaisesta osakkeesta tehdyt maksut;
d) muutokset omistusoikeudesta, jotka ovat asianomaisesti ilmoitetut, seka aika milloin ilmoitus on tapahtunut.
10 §.
Jos osakekirja hukkaantuu, ilmoittakoon omistaja
sen johtokunnalle ja kuuluttakoon siita kolnie kertaa
maan virallisissa sanomalehdissa seka julistakoon sei
kuoletetuksi. Viimeisesta kuulutuksesta vuoden kuiuttua,
joll'ei silla aikaa mitaan tietoa kadonneesta osakekirjasta
ole saatu, antakoon johtokunta uuden osakekirjan samalla
jarjestysnumerolla kuin kadonnut oli ja tehtiikoon muistutus osakeluetteloon syysta uudistamiseen.
11 §•
Voitto-osingon kadonneeksi kuulutetusta osakekirjasta kantakoon se, joka sita kuulutti ja osakeluetteloon
on sen omistajaksi merkitty; kumminkin on han velvollinen nostamistaan voittorahoista asettamaan sellaisen vakuuden kuin johtokunta maaraii.
12 §.
Yhtion hallituksena on johtokunta, johon kuuluu
isannoitsija ja 6 jasenta seka 2 varajasenta, jotka kaikki
valitaan varsinaisessa yhtiokokouksessa JoulukuuUa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin voidaan entinen
johtokunta valita uudestaan.
Johtokunta valitsee rahastonhoitajan ja on vastuunalainen kaikesta yhtion omaisuudesta.
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Rahastonhoitaja on velvollineu hoitamaan yhtion
kirjanpidon.
Jolitokunta kokoontuu niin usein, kuin asianhaarat
vaativat, ja on paatosvaltaineu, kun vahintain 5 jasenta
on saapuvilla.
Yhtion kirjakieli on suomi.

Isannoitsijan, jolla on valta kirjoittaa yhtion toiminimi, tulee pitaa yleisesti huolta yhtion asioista yhtiojarjestyksen ja yhtiokokouksien antaniien ohjeiden sekii sen
ohessa parhaan taitonsa ja ynimiirryksensii mukaan hoitaa yhtion asioita. Vielii on isiinnoitsijiin huolena, joko
"tse tahi asiamiehen . kautta, tehda kanteita ja vastata oixeus-asioissa, jotka koskevat ylitiotii, panna yhtion kokouksissa tehdyt paiitokset tiiytiintoon, seka varsinaisessa
yhtiokokouksessa HelmikuuUa antaa kertomus yhtion
asioiden hoidosta edelliseltii vuodelta kuin myos yhtiokokouksessa tuoda esille ja antaa lausuntonsa niista ehdotuksista, joista yhtion tulee paattaa.
14 §.
Johtokunta vuokraa huoneustot yhtion rakennuksista, yhtiokokouksen maiiriiiimista hinnoista etupaassa
osakkeitten omistajille ja, jollei kaikkia huoneustoja voida
niille vuokrata, myoskin muille hyviiniaineisille henkiloilie. Johtokunnalla on myos valta irtisanoa vuokralainen, joka ei suorita vuokraansa tahi ei muutoin tayta
vuokratessa maaratyita ehtoja. Mutta jos vuokralainen
on osakkeenomistaja, alkiion hantii irtisanottako, ennenkuin yhtiokokous siita on piiiittiinyt. Alkoon myos yhtion rakennuksissa minkaiinlaisten paihdyttavain juomain
kauppaa sallittako.
Huoneiden vuokrat pitaii olla vahintiiin niin suuret.
''tta ne riittiiii yhtion vuotuisiin menoihin.
Osakkeenomistajalla olkoon myos oikeus toiselle
hyviimaineiselle henkiloUe vuokrata huoneustonsa.
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15 §.
Alkooii isannoitsijalla eli johtokunnalla olko valtaa
rahalainojen ottamiseen, joll'ei yhtiiJkokous ole siita paiittanyt ja antanut suostumustaau.
16 §.
Isannoitsijan tulee pitiia huolta siita, etta rakennukset ovat palovakuutetut johtokunnan maarayksen mukaan.
Jos isiinnoitsijii tahi joku muu yhtion valtuuttama henkilo menee toimivaltaansa ulommaksi, niin etta siita syntyy tappio, korvatkoon ban vahingon.
17 §.
,
Jos isannoitsija yhdessa tahi toisessa suhteessa ha
vaitaan huolimattomaksi eika kaikin puolin noudata j^htiokokouksen piiatoksiii tahi aikaansaattaa yhtiolle vahinkoa, voidaan hiin joko varsinaisessa tahi ylimiiiiriiisessa
yhtiokokouksessa heti eroittaa ja toinen hanen sijaansa
isannoitsijjiksi valita.
18 §.
Varsinaisia yhtiokokouksia pidetiian kaksi vuodessa,
toinen Helmi- ja toinen Joulukuussa. Ylimaaraisia kokouksia pidetaan milloin johtokunta sen tarpeelliseksi
niikee, tahi kun kymmenennen osan osakepaaomasta
omistajat tarkoituksen ilraoitettuaan sitii vaativat.
Yhtiokokoukset ja muut tiedonannot ilmoitetaan
yhtion osakkaille joko ilmoituksella yhdes.sa yhtion maariiamassa paikkakunnalla ilmestyviissii sanomalehdessa tahi
isiinnoitsijiin huolenpidosta yksityisesti kuUekin osakkeenomistajalle, kokoukset vahintain viikkoa ennen kokouspaivaii.
19 §.
Aanivaltaisia yhtiokokouksessa ovat ainoastaan nt
jotka yhtion osakeluetteloon ovat kirjoitetut osakkaiksi.

9
20 §.
Pukeenjohtaja kokouksissa valitaan erittain kullakin
kerralla.
21 §.
Aanestettaessa ja vaaleja toimitettaessa yhtiijkokouksissa on kullakin osakkeenomistajalla yksi aiiui vaikkakin
hiin omistaa kaksi osaketta, joten aanestys ja vaali tapahtuu miesluvun mukaan eikii osake-luvun mukaan. Y l i maarainen yhtiokokous ei ole piiatosvaltainen, ellei viihiutaankin puolet kaikista osakkeista ole siinii eclustettuna.

Yhtiomiehella on oikeus yhtiokokouksessa kiiyttaii
puhevaltaa myoskin toison osakkeenomistajan puolesta, jos
on tiiltii valtuuden saanut, kumminkin vaarinottamalla
edellisessii i;:ssa vahvistettua iianestyksen perustusta:
mutta alkoon asiamies lausuko eri mielipiteitii oniasta ja
piijimiehensii puolesta samassa asiassa.
Kysymyksissa. jotka koskevnt yhtion hoidon tarkastamista tahi muistutusta sitii vastaan. taikka myoskin
palkka-asioita, alkoon se, jota asia koskee, esiintyko toisen
yhtiiimiehen asiamiehena.
23 §.
Enimmat iiiinet miiiiraiivat yhtion paatoksen, kuitenkin vaarinottamalla mitii 28 ja 29 §§:ssa erityisiii tapauksia varten siiadetiiiin; jos aiinien luku on yhta suuri molemmilla puolilla, ratkaisee puheenjohtajan aani asian,
paitsi vaaleissa, joUoin arpominen tapahtuu:
24 S.
Varsinaisessa
teUaan:

vuosikokouksessa

Helmikuussa esi-
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a) isannoitsijan vuosikertomus, jonka muun muassa
pitaa sisaltaa tarkka, tilinpaatokseen perustura ilmoitus
yhtion tilasta;
b) tilintarkastajain kertomus toimittamastaan edeUisen vuoden tilien ja asiakirjain tarkastuksesta;
c) asianomaisten
lausunnot niista muistutuksista,
joita tiiintarkastajat kenties ovat tehneet. Yhtiokokous
paattaa sitten:
d) vastuuvapaudesta yhtion hoitamisesta;
e) sen jako-osuuden maarasta, joka osakkaille tulee
jaettavaksi;
f) ajasta, jolloin tama jako-osuus on osakkaille suoritettava ;
g) vuokrasta, josta huoneet seuraavana vuonna ovat
vuokrattavat;
h) niuista kysymyksista, joita johtokunta, isannoitsiii tahi joku muu yhtiomies esittelee ja joihin tilintarkastajain kertomus antaa aihetta.
Varsinaisessa Joulukuussa pidettavassa kokouksessa
toimitetaan isannoitsijan, johtokunnan ja varajasenten kuin
myos kahden tilintarkastajan ja tarpeellisen varatilintarkastajan vaalit kuluvan vuoden tilien ja hoidon tarkastamista varten.
25 §.
Yhtion tililaskut paatetaan jokaiselta kalenterivuo-''
delta, ja ovat ynna muiden yhtion hbitoa koskevien asiakirjain kanssa viimeistaiin Tammikuun 25 paiviina jatettavat yhtion 24 § mukaan valittujen tilintarkastajain tutkittavaksi.
26 §.
Tilintarkastajain tulee antaa kertomus toimittamastaan tilintarkastuksesta niin aikaiseen etta, se ehditaai
esittaii HelmikuuUa pidettiivassa vuosikokouksessa.
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27 §.
Voitosta, minkii tilien paatos osottaa, vedetaan pois:
a) etupaassa yhtion velkojen korko kuin myos niiden kuolettamiseksi tarvittavat rahamiiarat;
b) yhtion hoitopalkat, jotka yhtiokokous voi maarata;
c) korkeintaan 6 7o voitto-osuus osakkeiden omistajille ;
d) jos sen jiilkeen vielii jotakin voitosta on jiilellii.
kaytetaan se vuokramaksujen huojentamiseksi sekii myoskin sattuvien suurempien tappioiden korvaamiseksi ja
korjaustoiden toimeenpanemiseksi.
28 §.
Kysymyksissa. jotka koskevat tiimiin yhtiojarjestyksen muuttamista, yhtion kiintean omaisuuden myymista
ja yhtion purkamista, vaaditaan laillisesti piiteviin piiiitoksen saamiseen 7i osan osakkeista vastaava iiiini-enemmisto ja pitaii niiden, jotka iiiinestiivat muutoksen puoleen, edustaa vahintaankin
osaa kaikista myydyista
osakkeista.
<
-, "
- " r ~ ^7
29 S-

^

YhtiiJjiirjestyksen muuttamisesta ja yhtion purkamisesta iilkocin piiiitiistii tehtiiko ennenkuin siinii yhtiokokouksessa, joka pidetiiiin viihintiiiinkin yksi kuukausi sen kokouksen periistii, jossa kysymys tiistii on miiariityssa jarjestyksessa tuUut esitetyksi.
30 §.
Kaikessa muussa yhtiij noudattaa osakeyhtioistii
annettua lakia 2 piiiviiltii Toukokuuta 1895.

Annettu Keisarillisossa Suomen Senaatissa ja Sen Talousosastossa, Helsingissa, Toukokuun 24 piiiviina 1901.
Keisariliinen Senaatti on Itsellensa esittelyttanyt edella maini-
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tun alamaisen hakemuksen ja katsoo kohtuulliseksi, 2 p:na Toukokuuta
1895 osakeyhtioista annetun lain nojassa, hyvaksya ja noudatettavaksi vahvistaa »Ty6vaen Asunto-osakeyhtiolle Aho» tahan edelle
otetun yhtiojarjestysehdottiksen; ja on yhtio ilmoitettava kauppalekisteriin kirjoitettavaksi silla tavalla ja siina jarjestyksessa, kuin
mainittu osakeyhtiolaki seka 2 p:na Toukokuuta 1895 kaupparekisterista, toiminimesta ja prokurasta annettu armollinen asetus maaraavat. Tata kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessa
Hanen Suomen Senaattinsa:

Vald. Enebe)-g.
August

Ossian

Beigbom.

Ramsay.

H. Mechelin.

f

Stadgar
for

•

Jarnoags oarkstads Arbetarnes Bostads-

S

aktiebolag
AHO.

Helsingfors,
Tyovaen Kirjapaino, 1901.

Kcjscrli^a Scnatcns i Finland resolution i anledning af rn till KejsorliKa Senaten inlamnad ansokan, hvari
Direktionen for ,,Arbetarnos Hostadsakticbolafj; Aho"
anhallit om stadfiistelso af ilc vid bolagstiinimorna den
31 Mars, 27 September och 22 November 1903 af aktionarerna beslutna forandringarna af § § 3. 4, 5 och 14
uti bolajisordningen faststald den 24 Maj 1901, och hvilka
blefvc salydandc:

Bolagets aktiekapital ar sjuttiotiisen (70,000) finska
mark, fordeladt i sjiittio (70) aktier enhvar a ett tusen
(1,000) mark.
§ 4.
Aktierna stallas pu namngifna personcr och skall
hvarje aktiebref vara forsedt med ordningsnummer och
datum samt direktionens underskrift
Aktiebref ma icke utgifvas innan hela aktiebeloppet
blifvit inbetaldt.
Hvarje aktie (itfoljes af ratt att besitta en kammare,
kok och tambur.
§ ^Bolagets aktiekapital, hvaraf hiilften redan iir inbetaldt och hvars alia aktier iiro tecknade, skall inbetalas i
rater ocli a tider som af direktionen bestaramcs, men senast inom ett iir elter det anuringsforslaget af dessa stadgar erhullit vederborlig stadfiistelse. Ofver inbetalningarna
utfardas interimskvitto och nar hela aktiens belopp betalats
utbytas dessa mot aktiebrefvet.
§ u.
Direktionen uthyr iit vjilkiinda personer de lokaler
i bolagets hus, hvilka enligt § -1 icke medfiilja aktien.

till det pris a bolagsstamtna beslutits. Direktionen ager
riitt att uppsaga hyresgiist, som ej erliigger sin hyra eller
lor ofrigt icke fullgijr de vid aftalet bestiimda vilkoren.
Hvarje aktie-agare bor ombcsorja att den af bolagstiim
man faststiilda hyran for dun aktien medfoljande lokalen
blifver erlagd. Endast genom bolagsstammans beslut kan
aktie-iigare forlora sin boningsratt. Likaledes mii ingen
forsaljning af starka dryckor tillutas i bolagets byggnader.
Hyrorna fVir lokalerna bora vara minst s;i stora, att
de betiicka bolagets arliga utgifter.
Aktle-agaren ager iifven riitt iit annan viilkiind person uthyra sin lokal».
(iifven i Ekonomiedepartementet, i Helsingfors, den
19 Februari lil04.
Kcjsorliga Senaten har latit forcnamnda ansiikan
sig f(Jre(lragas ocli tinner godt, i stod af lagcn om aktiebolag af den 2 Maj 18i).'), bjfalla oih till eftcrriittclse
faststalla ofvanstaende fiiriindringar i „Arbctarnes Bostadsaktiebolag j.Ahos" bolagsordning; och bora dessa
fiiriindringar anmalas till inskrifning i handelsregistret
pa satt sagda lag om aktiebolag ssnit niidiga fijrordningcn af den 2 Maj 1895 angaende handelsregister, firma
och prokura foreskrifva. Det alio som vederbor till
efterrattelse lander.
Han dels- och Industridepartcmentets Chef, Senator

D.

V. Akei'iuan.

Osvald de la Chapelle.

Helsingfors, Tyovilen kirjapaino, 1904.

I Hans KejserU(ja Majestats Hmja
Dess Senat for

Namn,

Finland

resolution i anledning af en till Kejserliga Senaten inlamnad slirift,
hvari snickaren Edvard Hukkinen iifvensom flere andra personer underdanigt hafva anhidlit om faststallelse a fbrslaget till bolagsordning
for »Arbetarnes Uostadsaktiebolag Aho>, hvilket bolags iindamal vore
att a Holsingfore stads omriide bygga lampliga och hygieniska bostader i framsta rammet for aktieagarne, men efter omstandigheterna
iifven for andra arbetare, mot bdlig hyra; ouh var till ansbkningen
liifogadt saviil bolagskontrakt som oc-k fbrslaget till bolagsordning,
hvilka hiir bifogade forslag aro af fbljande lydelse:
i>Vi underteuknade, jiirnviigens viirkstads arbetare, hafva oss
omellan bfverenskommit om liildandot af ett aktiebolag, hvari ansvarigheten for bolagets skulder ar sa liegriinsad som lagen om aktiebolag af den 2 maj 1805 medgifver, i afsikt att a Helsingfore stads
omrade nybygga lampliga bostiider, och samedelst anskaffa oss och
efter omstandigheterna iifven at andra arbetare sunda bostiider till sii
liig hyra som mbjligt, samt till efterriittelse godkant bolagsordning
for ett bolag, benamndt »Arbetarnes Bostadsaktiebolag Aho».

Stadgar
fill-

Jarnvagens varkstads Arbetarnes Bostadsaktiebolag Hbo.
§ 1Bolagets namn iir »Arbetarnes Bostadsaktiebolag
Aho» och dess hemort iir Helsingfors stad.
§ 2.
Bolagets andamal iir att genom uppforande af liimpliga bostader a Helsingfors stads omrade friimst iit aktieiigarne och efter omstiindighetema afven at andra arbe-
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tare anskaffa lampliga ocli sunda bostader mot lag och
hvad aktieagarne betraffar, mojligast billig hyra.

Bolagets aktiekapital utgor trettiofem tusen (35,000)
finska mark, deladt i sjuttio (70) aktier ti fenihundra (500)
mark. Bolaget anses grundadt och berattigadt att trada i
varksamhet sasnart alia aktier blifvit tecknade och tredjedelen af aktiekapitalet blifvit inbetaladt.
Sedan bolagets ofvan niimnda aktiekapital till fullo
inbetalts, kan aktiekapitalet genom utgifvandet af ettliundratrettio (130) nya aktier a fenihundra (500) mark liojas,
vid behof anda till cttliundratusen (100.000) mark.
Pii delta siitt (ikadt aktiekapital skall vara inbetalt
inom ett ar efter det bolagsstamman om okningen af aktiekapitalet beslutat.
§ 4.
Aktierna stallas pa namngifna personer och skall
hvarje aktiebref vara forsedt med ordningsnummer och
datum samt undertecknas af bolagets direktion.
Aktiebref ma icke utgifvas innan aktiens hela l)elopp blifvit inbetaldt.

Nar stadgarne blifvit behorigen stadfiistade, skall
hvarje aktie-egare inbetala hundrasjuttio (170) mark. Resten af aktiekapitalet bor inbetalas uti rater och a tider,
som af bolagets direktion bestamnies, men senast inom
ett iir efter det bolaget tradt i verksamliet. Tid forsta
inbetalningen gifves ett interimsqvitto och niir priset for
hela aktien iir inbetaldt utbytes delta qvitto mot aktiebref.

§ «.
Om forsummelse af utskrifven inbetalning a aktie
sker, fiJrfares enligt hvad § 20 af lagen om aktiebolag af
den 2 maj 1895 diirom foreskrifver.

Hvarje aktie ar i afseende a bolaget odelbar, sa att
ndast en pei-son for den kan fora talan.
§ 8.
Aktiens ofverlatande at annan skall antecknas i aktiebrefvet och biir anteckningen innehalla savjil den persons namn, at hvilken aktien ofverlates, som ock iifverlatelsedagen. Om aktiens ofverlatande skall afven bolagets
ilirektion underrattas, sa ock om den nya aktie-egarens
namn. Dock eger bolaget och bolagets ofriga aktie-egare
foretradesratt, att inom en vecka fran tillsiigelsedagen
kopa aktien for samma^ pris, som den ar at annan forsald, hvarvid dock iakttages att bolaget ej far inlosa aktier,
om aktiekapitalet derigenom skulle forminskas eller tredje
mans riitt kriinkas. Bolaget ege dock ej ratt att inlosa
raer an hogst hiilften af de utgifna aktierna och enskild
person far ej ega raer iin tva aktier.
For iin dessa vilkor aro nppfyllda, mti ej den, at
hvilken aktien iir ofverliiten, ega nagon talan i bolaget
ej heller att riitt uppbara niigon vinst pa sin aktie.
Denna 8 § skall uti texten ii aktiebrefven inforas.
§ 9.
Alia aktier skola af direktionen inskrifvas i en aktiebok, som bor innehalla:
a) aktiens ordningsnumraer:
b) aktie-egarens naran, yrke och hemort:
c) for hvarje aktie gjorda inbetalningar;
d) foriiudringar i eganderatt, hvilka aro tillborligen
anmalda samt tiden dii anmalningen skett.
§ 10.
Om aktiebref forkommer, bor egaren siidant anmiila
for direktionen och detsamnia efteiiysa genom tre ganger
i landets officiella tidningar inford kungorelse samt der-
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vid forlilara alrtiebrefvet dodadt. Efter ett ars forlopp
friin sista kungorelsen, om under denna tid nagon vetskap icke erhidlits om den forsvunna aktien, utgifve direktionen nytt aktiebref, med samma ordningsnumme.
som det forlorade, och ma orsaken till fornyandet anteck-'
nas i aktieboken.
§ 11.
Yinstandelen af det Siisom forloradt efterlysta aktiebrefvet uppbare den, som darom kungjorde och hvilken
ar siisom dess egai-e antecknad i aktieboken; dock ar han
skyldig att for de uppburna vinstmedlen stalla sadan borgen som direktionen bestJimmer.
§ 12.
Bolagets styrelse utgores af en direktion, hvilken
bestar af disponent samt 6 medlemmai- och 2 suppleanter,
hvilka alia valjas vid ordinarie arsmotet i December till
ett ar for gangen. Dock kan den forra direktionen &tervaljas.
Direktionen valjer kassor och ar ansvarig for all
bolagets egendom. Kassoren ar skyldig att ombesorja
bolagets bokforing.
Direktionen sammantrader sii ofta arendena det fordra
och ar beslutfor niir minst 5 medlemmar iiro tillstades.
Bolagets officiella spriik ar finska.
§ 13.
Disponenten, som eger ratt att teckna bolagets firma,
tillhor att i allmilnhet hafva omsorg om bolagets angelagenheter i enlighet med bolagsordningen och af bolagsstiimman erhiillna foreskrifter samt derjemte att efter biista forstand och formiiga skota bolagets affiirer. Yidare
idigger det disponenten, att antingen sjelf eller genom
ombud kiira och svara i rattegangsmal, hvilka rora bolaget, att verkstalla af bolagsstamman fattade beslut, samt
att vid ordinarie bolagsstiimman i Februari afgifva berat-
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telse om bolagets verksamliet under foregaende kr, afvensoni att vid bolagsstiimma framstiilla och afgifva utliitande
angaende de forslag, om kvilka bolaget skall besluta.
§ 14.
Direktionen uthyr lokalerna i bolagets byggnader
for af bolaget bestiimda pris, forniimligast iit aktie-agarne,
och om ej alia lokaler kunna iit dem uthyras, afven kt
andra vjilkiinda personer. Direktionen eger iifven ratt att
uppsaga in'resgiist, som ej erliigger sin hyra eller for ofrigt ej fullgiJr de vid kontraktets ingiiende bestiimda vilkor. Men om hyresgasten ar aktie-iigare, mil han ej blifva
uppsagd, forran bolagsstiimma derom beslutit. Likaledes
ma ingen forsiiljning af starka drycker tilliitas i de af
bolaget iippforda boningarna.
Hyrorna for lokalerna bora vara minst sk stora, att
de racka till for bolagets arliga utgifter.
§ 15.
Disponenten eller direktionen ma ej ega ratt att upptaga penningelan, om ej bolagsstamman derom beslutit
och dertill gifvit sitt bifall.
§ 16Disponenten idigger tillse, att byggnaderna iiro brandforsiikrade i enlighet med direktionens beslut. Om disponenten eller nagon annan af bolaget befullmiiktigad person ofverskrider sin befogenhet sa att forlust deraf uppstar, ersiitte han skadan.
§ 17.
Om disponenten i ett eller annat afseende befinnes
vara forsunilig och ej i alio stiiller sig bolagsstiimnias beslut till efterrattelse, eller fororsakar bolaget skada, kan
han genast skiljas, antingen vid ordinarie eller extra bolagsstamma och annan i bans stiille valjas till disponent.
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§ 18Ordinarie bolagsstamma hiilles tvk ganger om aret,
den ena i Februari, den andra i December. Extra bolags
stamma utlyses da direktionen finner det nodigt eller da
on tiondedel af bolagets aktionarer med uppgifvande af
skalet det fordrar.
Bolagsstiimmor och andra meddelanden till bolagets
aktionarer kungoras genom annons i en af bolaget bestamd
a orten utkommande tidning eller genom disponentens
forsorg enskildt till hvarje aktioniir, sammantraden minst
en vecka fore motesdagen.
§ 19.
Rostberattigade vid bolagsstamma iiro endast de,
hvilka iiro inskrifna som aktie-egare i bolagets aktiebok.
§ 20.
Ordf(3rande
hvarje gang.

vid bolagsstiimma

utses sai-skildt for

§ 21.
Yid omrostning och vid val ii bolagsstamma eger
hvarje aktioniir en rost, om ban ock eger tva aktiei
hvadan omrostningar och val ske per capita och ej efter
aktie-antalet. Extra bolagsstamma iir ej beslutfor, om ej
minst halften af samtliga aktier aro diirvid representerade.
§ 22.
Bolagsman har riitt att vid bolagsstamma fora talan
iifven for annan aktie-iigare. om han erhallit dennes fullmakt, dock med iakttagande af den i foregaende § bestamda grunden for omrostningen; men ej ma fullmaktig
a egna och sin hufvudmans vagnar fora stridig talan i
samma sak.
I fragor, som rora granskning af bolagets forvaltniug.
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anmiirkningar deremot eller i afloningsfragor, mii ej den
saken giiller, vara fullmiiktig for annan bolagsman.
§ 23.
De fiesta roster bestiimma bolagets beslut, dock med
iakttagande af hvad uti §§ 28 och 29 for sarskilda fall
stadgas; om rosternas antal iir lika a omse sidor, afgores
iirendet genom ordforandens rost utom vid val, da lottdragning sker.
§ 24.
\'id ordinarie arsmotet i Februari foredragas:
a) disponentens iirsberiittelse, hvilken bland annat
bor innehiilla noggrann pa, bokslutet sig grundande uppgift om bolagets stiillning;
b) revisorernas beriittelse om forrattad revision med
forlidet iirs riikenskaper och handlingar;
c) vederborandes utlatande om de anmiirkningar,
hvilka af revisorerne mojligen blifvit framstalda. Bolagsstiimma afgor sedan:
d) om ansvarsfrihet for bolagets forvaltniug;
e) om bestiimmande af den dividend, som skall utdelas iit aktie-iigarne;
f) om tiden dii denna vinstutdelning bor till aktie:igarene utbetalas;
g) om hyresbeloppet for hvilket lokalerna under foljande hyresiir skola uthyras:
h) andra friigor, hvilka disponenten eller niigon annan bolagsman foreslar och hvartill revisorernas beriittelse
gifver anledning. Vid ordinarie bolagsstamman i December valjes disponent, direktion och suppleanter iifvensom
tvii revisorer och behofliga revisorssuppleanter for revisionen af det lopande arets rakenskaper.
§ 25.
Bolagets riikenskaper afslutas for hvarje kalenderar
och skola jemte andra bolagets forvaltniug rorande hand-
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lingar senast den 25 Januari ofverlemnas till gi-anskning
af bolagets enligt § 24 valda revisorer.

-^tLM

26.
Revisorerna aro skyldiga att afgifva en berattelse
om varkstald revision i sa god tid att densamma kan
framlaggas a arsmotet i Februari.

'

§ 27.
Af den vinst, som bokslutet utvisar, afdrages:
a) framst ran tan ii bolagets skulder iifven som de
for skuldernas amortering erforderliga penningebeloppen:
b) de afloningar, hvilka bolagsstiimma kan finna
skaligt bestiimma;
c) hogst () 7o vinstandel iit aktie-agarne;
d) om derefter niigot af vinsten iiterstiu', anvandes
den framst for nedsiittande af hyrorna samt derefter jemviil f(3r att betacka mojligen intriiffande storre forluster
samt for verkstiillaude af reparatiouer.

S 28.
I friigor, som rora iindring i bolagsordningen, forsaljning af bolagets fastigheter och upplosning af bolaget, iM|igM|
fordras for vinnande af laggiltigt beslut en rostpluralitet
motsvarande 'Yi
aktierna och skola de som rosta for
fciriindringen, representera minst
af alia forsalda aktier.
§ 29.
Om forandring af bolagsordningen och om bolagets
upplosning ma ej beslut fattas fiirran vid den bolagsstamma
som halles minst en miinad efter det sammanti-iide, der
friiga harom blifvit i stadgad ordning framstald.

§ 30.
I allt ofrigt staller sig bolaget till efterriittelse lagen
om aktiebolag af den 2 Maj 1895.

P
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Gifven i Kejsciiiga Senaten for Finland och Dess
Ekonomiedepartement, i Helsingfors den 24 Maj 1901.
Kejserliga Senaten har latit forenamnda underdfiniga ansokning Sig foredragas och finner godt, i stod af lagen om aktiebolag
af den 2 Maj 1895, gilla och till efterrattelse faststalla ofvan intagna
forslag till bolagsordning for »Arbetarnes Bostadsaktiebolag Aho», och
bor bolaget anmiilas till inskrifning i handelsregistret pa satt och i
den ordning sagda lag om aktiebolag samt uadiga fbrordningen af den
2 Maj 1895, angaende handelsregister samt om firma och prokura
foreskrifva. Det alle. som vederbor, till underdanig efterriittelse
liinder.
I Hans Kejserliga ilajestiits Hoga Xamn,
Dess Senat for Finland:
WaM. Eneberg.
August

Ossian

Bergbom.

Bamsaij.
fl. Mechelin.

