
Hans Kejserliga Majestäts
resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wil-
helm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie'
Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för
detsamma upprättade bolagsordning:

"Reglemente
för

Imatra Aktie-Bolag
Art. I.

Bolagets benämning och ändamål.
§ 1.

Bolaget antager finna Imatra Aktie-Bolag.

Bolagets ändamål är att under sommarmånaderna un-
derhålla en regelbunden och beqväm kommunikation emellan
staden Wiborg och Imatra vattenfall samt att vid sistnämnde
ställe, uti derför uppförda byggnader herbergera resande och
tillhandahålla dem nödig kost.

§ 2-

Art. 11.

Bolagets grundkapital, Aktier och delegare.
§ 3.

Bolagets grundkapital utgöras af 70,000 Smf.-, fördelade
på 140 aktier å 500 3mf, hvarutom bolaget af staten till-



§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 1-

§ 8.

försäkrats ett amortissementslån stort 30,000 att af-
betalas med 6°/ o årligen, hvaraf 2°/0 utgöra amortering.
Skulle bolaget finna «ådant nödigt eller eljest med sin fördel
öfverensstämmande må aktier till ett belopp af högst 100 a
500 9wf. ytterligare försäljas.

Inbetalningarne å aktiekapitalet verkställas till bolagets
ombudsman, följande terminer: den 1 December 1870, den
1 Februari, den 1 April och den 1 Juni 1871, hvarje gång
med 125 SnuT. för hvarie aktie. Uraktlåtenhet att verkställa
dessa inbetalningar medför aktionärs skiljande från bolaget,
sålunda att aktie ifall inbetalning redan dera skett, försäljes
å offentlig auktion för den försumliges räkning, dock ej förr
än 14 dagar efter den nu fastställda betalningsdagen.

Aktiebrefven, som undertecknas af Direktionen, ställas
endast å namngifven person.

Aktie får ej delas, men väl till annan öfverlåtas, hvarom
anmälan i sådant fall bör hos Direktionen göras, för att öf-
verlåtelsen skall anses giltig.

Aktierna skola af Direktionen i nummerföljd införas
uti en registerbok och skeende förändringar i aktierätten uti
särskild kolumn antecknas.

Delegare är berättigad att årligen uppbära den i behörig
ordning af bolagsstämman fastställda utdelning å aktie, samt,
i händelse af bolagets upplösning och efter skedd liqvid,
emot återställande af aktiebref, utbekomma en motsvarande
andel utaf bolagets behållna egendom. Dock användes bo-
lagets vinst i främsta rummet till amortering af det uti § 3
omnämnda statslån.



§ 9.
Såsom säkerhet för sistnämnde lån pantförskrifver bo-

laget dess vid Imatra nu uppförande restaurations- och bo-
ningslokal med dertill hörande uthusbyggnader, och ansvarar
aktionär sålunda för bolagets skulder endast med det erlagda
aktiebeloppet, och kan icke under något vilkor skyldigkän-
nas till vidare inbetalningar, likväl med undantag af de fall
§ 8 i Kejserliga Förordningen af den 24 November 1864
stadgar.

Art. 111.

Bolagets styrelse
§ 10.

Bolagets myndigheter äro:
1) Direktionen, som har sitt säte i Wiborgs stad och
2) Bolagsstämman.

Art. IV.

Direktionens sammansättning och skyldigheter.
§ ii.

Direktionen består af fem ordinarie ledamöter och två
suppleanter, hvilka årligen vid ordinarie bolagsstämma utses
bland aktionärerne.

§ 12.
De valda fem direktörerne, hvilka jemte suppleanterne

kunna till sina befattningar återväljas, utse sig emellan en
ordförande. I frågor af mindre vigt äga tre af direktörerna
beslutande rätt, om de vid detsammas fattande äro ense,
men deremot erfordras, i händelse af meningsskiljaktighet,
minst 4 ledamöter, och förblifver då den mening gällande,
som af ordföranden biträdes.

§ 13.
Direktionen åligger att föra eller låta föra ordentlig

bok och räkning öfver inkomster och utgifter äfvensom bo-
lagets öfriga affärer, att verkställa inkasseringar och utbe-



i

talningar, att ombesörja anskaffandet af alla förnödenheter,
att efter godtfinnande antaga och aflöna agenter, restauratö-
rer, kuskar m. fl. samt att i allmänhet öfvervaka hela affä-
rens gång. Direktionen ansvarar jemväl för förvaltningen
af bolagets medel till de med bolagets bestämmelse för-
enade ändamåL

För 'ofvannämnde göromål tillkommer Direktionen ett
årligt arvode, hvars belopp af bolagsstämman närmare fast-
ställes.

Art. V

Bolagsstämman.
§ 14.

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen i Wiborgs stad
första helgfria dag efter den 15 i Januari.

Extra bolagsstämma sammankallar Direktionen så ofta
den finner det nödigt, samt äfven då egare af minst 40 ak-
tier, med tillkännagifvande af ändamålet, det önska, och
måste bolagsstämma utlysas genom annons i någon härstä-
des utkommande tidning minst 8 dagar före den till sam-
manträdet bestämda tiden.

§ 15.
Rösträttighet vid bolagsstämma utöfvas af aktieegare

eller dess befullmäktigade ombud, som likväl sjelf bör vara
aktionär.

Bolagsstämman utser vid hvarje sammanträde en ord-
förande och en sekreterare, hvilken sednare för protokollet.

§ 16.

§ 17.
Vid omröstning och anställande af val vid bolagsstämma

beräknas rösterna sålunda, att en till och med tre aktier
utgöra en röst, fyra till och med sex aktier två röster o. v. s.
i samma förhållande. Representerar en vid bolagsstämma
närvarande aktieegare, i grund af fullmakt, jemväl annan
aktieegare, så beräknas den sistnämndes rösträttighet sär-
skildt enligt ofvanstående grund.



§ 18
Flesta rösterna vare bolagets beslut; äro rösternas antal

lika å båda sidor, gäller den mening ordföranden biträder
utom vid fråga om val, då lottning afgör.

§ 19.
Bolagsstämman äger icke rättighet att fatta något be-

slut, såvida ej minst 40 aktier dervid äro representerade.

§ 20.
Vid ordinarie bolagsstämma föredrages Direktionene

årsberättelse, hvilken bland annat bör innehålla en noggrann
på bokslutet grundad uppgift om bolagets ställning samt re-
visoremes utlåtande, meddelas decharge åt Direktionen för
det förflutna året och utses tvenne aktieegare till revisorer
och en till revisors suppleant för nästföljande år, samt be-
slutes angående vinstutdelningen för det förflutna året.

Art. VI.

Om grunderna för bokslutet, så ock granskningen
af bolagets räkenskaper.

§ 21.
Bolagets räkenskaper för löpande året afslutas den 30

November och böra sednast den 15 December till gransk-
ning öfverlemnas åt af bolagsstämman utsedda revisorer,
som efter slutad granskning samt minst en vecka före ordi-
narie bolagsstämman afgifva berättelse derom till Direktio-
nen. Denna berättelse jemte Direktionens förklaring öfver
möjligen gjorda anmärkningar skall derefter framläggas för
bolaget å första bolagsstämma.

§ 22.
Vid bokslutets uppgörande upptages byggnader samt

bolagets öfriga egendom jemte inventarium till det pris de
kostat bolaget, men utan att någon ränta dera tages i be-
räkningen.



Art. VII.

Fördelning af vinsten och reservfonden.
§ 23.

Ordinarie bolagsstämman bestämmer huru stor del af
årets nettobehållning skall såsom dividend till aktionärerne
utdelas; dock bör dervid iakttagas, att en del af vinsten an-

vändes till reservfond och deponeras emot räuta i Finlands
bank eller Föreningsbanken i Finland.

§ 24.
Reservfonden användes företrädesvis för att betacka

förefallande större reparationer och sådana oförutsedda större
utgifter, till hvilka nödiga medel eljest saknas. Är den der-
till icke tillräcklig, så bestämmer bolagsstämman på hvad
sätt de nödiga medlen skola anskaffas, dock upphör all di-
videndutdelning till dess bolagets tilläfventyrs ingångna skul-
der blifvit betäckta.

Art. VIII.

§ 25.
I frågor, som röra ändring i bolagels stadgar eller rö-

relsens nedläggning, erfordras till bolagets beslut 2/3 af det
vid bolagsstämman afgifna röstetal, men alla delegares sam-
tycke vid fråga om rörelsens utvidgning.

Gifven i Kejserliga Senaten för Finland och dess Eko-
nomie-Departement, i Helsingfors, den 28 Februari 1871.

Hans Kejserliga Majestät har i Nåder låtit
ofvannämpde ansökning med dertill hörande handlingar sig
föredragas och pröfvar skäligt föreslående stadgar för Ima-
tra Aktie-Bolag gilla och fastställa, åliggande det bolaget
att ifrågavarande stadgar jemte denna resolution hos magi-
straten i Wiborg förete, i det afseende Nådiga förordningen
om Aktie-bolag af den 24 November 1864 innehåller, samt
jemväl i öfrigt ställa sig berörde Nådiga förordning till ef-



terlefnad. Det alle, som vederbör, till underdånig efterrät
telse länder.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga namn,
Dess tillförordnade Senat för Finland:

J. M. Nordenstam.
K. Furuhjelm.

Robert Trapp.
S. H. Anteli.
J. A. von Born.
Oscar Norrmén.

H. Molander.
J. Ph. Palmen.
A. Mechelin. ■V. v. Haartman.

ö. H. Sjöstedt.



Helsingfors,

Theodor Sederholms boktryckeri,
1871.


