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20.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Osakassopimus 20.9.2021

Etätoteutus: Teams

Ota osakassopimuksiin liittyvät asiat haltuun tehokkaan seminaarin avulla.

Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja
keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta.

Koulutuksessa kuulet mm.

mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö
mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen elinkaari sillä
on
millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan
miten välttää sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja onnistua niiden
ratkaisemissa?

Osallistujat saavat koulutuksen yhteydessä käytännönläheisen työkalun, joka auttaa
osakassopimuksen laatimisessa.

Mikäli striimiin osallistuu useampi henkilö samasta organisaatiosta, saavat
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. 
Ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan asiakaspalveluun:
asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi tai soita 09 2286 0360.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti
pienten ja keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta.

Tilaisuudessa kuulet:

Mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö?
Mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen
elinkaari sillä on?
Millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen
hallintaan?
Miten välttää sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja onnistua
niiden ratkaisemissa?

Tilaisuuden kouluttajana toimii asianajaja, osakas Antti Hannula
Asianajotoimisto Nordia Oy:stä. Antilla pitkä kokemus osakassopimuksista,
sillä hän on toiminut melkein kymmenen vuotta pääomasijoittajana,
vuosia liikejuristina ja lisäksi noin 70 yrityksen hallituksen
puheenjohtajana tai jäsenenä.  Antti on tutkinut osakassopimuksiin
liittyviä kysymyksiä myös väitöskirjassaan.

Ohjelma

11.55
Etäosallistujien yhteyden avaus

12.00
Osakassopimus

Mikä on osakassopimus
Osakassopimuksen elinkaari
Osakassopimuksen laatiminen

13.30
Kahvitauko

13.45
Osakassopimuksen keskeinen sisältö

Sopijapuolet
Yhtiöön liittyvät asiat sopimuksessa
Osakkeisiin liittyvät asiat sopimuksessa
Erimielisyyksien välttäminen ja ratkaiseminen

14.45
Osakassopimus käytännössä

Vaikutukset osakkaisiin
Vaikutukset yhtiöön ja sen hallintaan
Osakassopimuksen vaikeat kohdat

kilpailukielto ja salassapito
työsuhdeasiat
likvidaatiopreferenssi

15.30
Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden kouluttajana toimii asianajaja, osakas Antti Hannula Asianajotoimisto
Nordia Oy:stä.

Asiantuntijat

Antti Hannula
Asianajaja 
Asianajotoimisto Nordia Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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