Demeca Oy
Uusitie 81
86600 Haapavesi

Kokouspöytäkirja 6/2020

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

20.4.2020

klo 18:00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Pekka Vinkki, TJ, hallituksen jäsen
Sami Vinkki, hallituksen jäsen
Esko Vinkki, hallituksen jäsen
Lauri Penninkangas, hallituksen jäsen
Urpo Kuronen, hallituksen pj.

1§

Kokouksen avasi Urpo Kuronen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Urpo Kuronen ja sihteeriksi Lauri Penninkangas, pöytäkirjan
tarkastajaksi kaikki läsnäolijat. Kaikki kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet allekirjoittavat
kokouspöytäkirjan.

3§

Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.

4§

Kokouksen asialista:

5§

1.

Osakeannista päättäminen
Päätettiin seuraavaa:
a. Toteutetaan osakeanti viipymättä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
b. Yhtiön valuaatio on 11 550 000 € (pre-money)
c. Merkintä ja maksuaika 31.5.2020 saakka
d. Myytäväksi tarjotaan uudet B sarjan osakkeet
i. Todetaan, että B-sarjan osakkeilla tarkoitetaan Vähemmistöosakkeita
ii. määrä: 20 000 kpl
iii. hinta: 57,75 €/osake
iv. oikeudet: A -osakkeiden kanssa yhtäläinen osinko-oikeus, ei äänioikeutta
1. Todetaan, että tässä mainitut A-sarjan osakkeet ovat ennen 20.4.2020 olevat
kaikki Pääosakkaiden osakkeet 5000 kpl.
e. Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön taseessa seuraavasti:
i. 47 500€ merkitään osakepääoman korotukseksi
ii. loput merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

2.

Muut asiat
a. Muita asioita ei ollut

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Vinkki

Sami Vinkki

Lauri Penninkangas

Esko Vinkki

Urpo Kuronen
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