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pAATOS 2018/610718 

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut kaupparekisteri-ilmoituksen, joka on saapunut 23.01.2018. 
Patentti- ja rekisterihallitus epää ilmoituksen merkitsemisen rekisteriin. 

Selostus asiasta 

Kuljetusliike Ignatiew & Kumpp. (y-tunnus: 0104081-3) on tehnyt kaupparekisteriin 
muutosilmoituksen 2018/610718 koskien avoimen yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi. Ilmoitus on 
tullut vireille 23,01.2018. 

Yhtiölle on rekisteröity yhtiösopimuksen muutos 18.03.2016, minkä seurauksena yhtiöstä on tullut 
yhdenmiehenyhtiö, Muutossopimus on allekirjoitettu 08.03.2016. 

Yhtiölle on lähetetty nyt vireillä olevasta ilmoituksesta 22.02.2018 korjauskehetus, jossa. on 
ilmoitettu, että avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Yht.iö katsotaan 
purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole 
rekisteröity yhtiösopimuksen muutosta, jolla yhtiömiesten lukumäärä olisi noussut vähintään 
kahteen. 

Ilmoittaja on pyytänyt asiasta kirjallisen päätöksen valitusosoituksineen. 

Perustelut ilmoituksen rekisteröinnin epäämiselle 

Yhtiöstä on tullut yhtiösopimuksen muutosilmo.ituksen 20'16/642534 rekisteröinnillä 
yhdenmiehenyh1iö 18,03.2016, Tämän seurauksena yhtiö on ollut yhdenmiehenyhtiönä yli vuoden. 
Avoimesta yhtiöstä ja kommanc,'liil"tiyhliöstä annetun lain mukaan yhtiö katsotaan purkautuneeksi, 
jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden klJluessa ole noussut vähintään 
kahteen. 

Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi eikä 
sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, koska 
yhtiölle ei ole 18.03.2016 rekisteröidyn yhtiösopimusmuutoksen jälkeen rekisteröity 
kaupparekisteriin uutta yhtiös0pimuksen muutosta, jolla yhtiämiesten lukurnäärå olisi noussut 
vähintään kahteen. 

Yhtiömiehen on viipymättä tehtävä purkautumisesta ilmoitus kaupparekisteriin, kun yhtiö katsotaan 
avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan olevan purkautunut. 

Sovelletut lainkohdat: Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 1 luvun 4 §, 5 luvun 9 § ja 6 
luvun 5 §. Kaupparekisterilaki 21 §. 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella 
valltuksella. ValituskirjeJmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava liitteineen 
valitusajassa markkinaoikeuden kirjaamaan. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedaksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksi saanti päivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana 
arkipäivänä. 

Tiedokslsaantioåivän osoittaa tledoksianto- t.ai, saantitodistus. Milloin kyseessä on 
sijaistiedcksiento, päätös katsotaan tiedoksiaaaduksl, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
tiedokslanto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 

Valituksen sisältö 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta, , ' 
• päätös, johon haetaan muutosta. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksl ja millä: perusteilla muutosta vaaditaan sekä 
· postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittalalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

· päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajan koh dasta, 
- asiamiehen valtakirja, sekä 
· asiakirjat, joihin vaiittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
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viranomaiselle. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi 
omalla vastuulla lähettää myös postitse, såhköpostllia tal faksllla tai toimittaa lähetin välityksetlä. 
Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisessa valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
aukieleajan päättymistä. 

Oikeudenkäyntimaksut markkinaoikeudessa on säännelty tuomioistuimaksulain 2 §:ssä. 

Markkinaaikeuden yhteystiedot ovat: 
osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puhelin: 029 56 433ÖO 
taksi: 029 56 43314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 


