
OSAKEYHTIÖ A. WISEN AKTIEBOLAG.
Parti- och minutalltir med jrirnvaror, byggnads-

material, husgerddsartiklar m. m.

Wasa.

f\m denna firmas utveckling räknas från det år,

L,loa firmanamne t A. Wisönantogs, har affären

är 1917 existerat i ett kvarts sekel. Den grund-

Rautatavarain, rakennus- ia taloustarpetden y. m.

tukku- i a vtihtttiiiskauPPa.

Waasa.

fos tämän toiminimen kehitys lasketaan siitä
U vuodesta, jolloin toiminimi A. Wisön otettiin,

on liike vuonna 1917 toiminut neljännesvuosisa-

ALBERT WISEN

lades emellertid redan år 1890 sasom en filial till
handelsfirman A. Lassel d C:o, i hvilken rådman

Albert Wis6n sedan år lBBl varit delägare. Fi-

lialen öppnades vid Salutorget i den gård, hvarest

affären allt fortfarande är inrymd. Rörelsen här

liksom i hufvu'daffären vid Fisktorget bestod ute-

slutande i minutförsäljning af olika slag af järn-

artiklar.
Är 1892 utträdde rådman Wis6n ur bolaget

Wasal&IL-16.

ALEXANDER WISEN

dan. Mutta se perustettiin kuitenkin jo vuonna

1890 haaraliikkeenä kauppatoiminimelle A. Lassel

& C:o, jonka osakkaana raatimies Albert Wis6n

vuodesta lBBl jo oli ollut. Haaraliike avattiin

Kauppatorin varrella siinä talossa, jossa lii-
ke yhä vie.läkin sijaitsee. Tämä liike, ku-

ten Kalatorin varrella oteva pääliikekinr käsitti

yksinomaan erilaisten rautatavatain'vähittäis-
kauppaa.
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A. Lassel & C:o samt öfvertog affären vid Salu-

torget för egen räkning och i eget namn. Begåfvad

med en mindre vanlig affärsmannaintelligens

lyckades han därefter upparbeta affären till en

omfattande parti- och minuthandel med stora

afsättningsområden inom Wasa och delvis inom

Uleåborgs län. Under hans sista lefnadsår steg

affärens omsättning årligen till omkrin'g en half
miljon mark.

Vuonna 1892 erosi raatimies Wis6n toimini-
mestä A. Lassel & C:o ja otti Kauppatorin varrel-

la olevan liikkeen omaan nimeensä. Ollen taval-

lista etevämpi liikemies onnistui hänen kehittää

liikkeensä suureksi tukku- ja vähittäiskaupaksi

Waasan ja osittain Oulun läänin laajoilla myynti-

alueilla. Hänen viimeisinä elinvuosinaan nousi

liikevaihto vuosittain noin puoleen milj. mark-

kaan.

Affärshuset - Li iketalo

Rådman Albert Wis6n afled den 27 december

1910. Han var född i Skenninge socken i Öster-

götland, Sverige, den 1 mars år 1859 och hade

år 1876 inflyttat till Finland. I sin nya hemstad

vann han på grund af sina framstående karaktärs-

egenskaper ett allmänt förtroende och hedrades

med flera offentliga förtroendeuppdrag. Sedan

han under flera år varit medlem af drätselkam-
maren,valdes han år 1899 till politierådman vid
magistraten och rådstufvurätten i Wasa.

Efter rådman Albert Wis6ns död fortsattes
affärsrörelsen af arfvingarna. Enär affärens be-

Raatimies Albert Wisön kuoli 27 p:nä jou-

lukuuta 1910. Hän oli syntynyt Ruotsissa

Skenningen pitäjässä Itägötanmaalla maalisk. 1

p:nä 1859 ja muutti v. I876 Suomeen. Uudessa koti-
kaupungissaan saavutti hän hyvien luonteenomi-

naisuuksiensa vuoksi suurta luottamusta ja sai

monta yleistä luottamustointa. Oltuaan monta

vuotta rahatoimikamarin jäsenenä valittiin hänet

vuonna 1899 Waasan maistraatin ja raastuvanoi-

keuden kunnallisraatimieheksi.

Raatimies Albert Wisdnin kuoleman jälkeen

jatkoivat hänen perillisensä liikettä. Kun sen



FINLANDS HANDEL, SJÖFART OCH INDUSTRI - WASA t23

'J 
ä r nvar u afd el n i n g e n - Rautatav araosasto

Färgafd e I n i n g en - vär iosasto



124 SLIOA4EN KAUPPA, |WERILIIKE JA TEOLUSUUS - WAASA

drifvande i form af aktiebolag syntes intressen-

terna ur flera synpunkter mest fördelaktig, be-

slöts redan följande år ombilda företaget till ett
aktiebolag. Den 22 april 1911 uppgjordes därför

en så lydande bolagsafhandling:

rUndertecknade, hvilka äro framlidne Råd-
mannen Albert Wisdns rättsinnehafvare, öfverens-

komma härigenom att gemensamt i form af

harjoittaminen osakeyhtiönä näytti osakkaista

monestakin syystä edulliselta, päätettiin jo seu-

raavana vuonna muuttaa liike osakeyhtiöksi.

Huhtikuun 22 päivänä 1911 tehtiin sentähden

näinkuuluva yhtiösopimus:

rAllekirjoittaneet, edesmenneen Raatimies
Albert Wis6nin oikeudenomistajat ovat läten
päättäneet yhteisesti osakeyhtiön muodossa jat-

Tap etafd e I n i n g e n - Tapett iosasto

aktiebolag fortsätta den af den aflidne bedrifna

handelsrörelsen, hvars kapitalbehållning enligt

bokslutet för senaste år uppgår till sexhundra-

tusen (600,000) mark. Våra andelar däri utgöra

sålunda vår insats i bolaget. I enlighet med det

förhållande, hvari vi hafva del i kvarlåtenskapen,

öfvertager enhvar af oss aktier till nedannämnda

antal. För bolaget, hvars firma blir rOsakeyhtiö

A. Wis6n Aktiebolagr, hafva vi enats om bilagda

bolagsordning.r

Bolagsafhandlingen är underskrifven af änke-

fru Maria Wisön, handlariden Alexander Wisen

kaa vainajan harjoittamaa kauppaliikettä, jonka

pääomansäästö viime vuoden kirjanpäätöksen
mukaan on kuusisataatuhatta (600,000) markkaa.

Meidän osuutemme siihen muodostavat siis osuu-

temme yhtiöön. Samassa suhteessa, jossa mei-

dän osuutemme on jälkeenjääneeseen omaisuu-

teen, merkitsee kukin meistä osakkeita allamaini-

tun määrän, Tälä yhtiötä varten, jonka toimini-
menä on rOsakeyhtiö A. Wis6n Aktiebolag>,olemme

hyväksyneet myötäliitetyn yhtiöjärjestyksen.r
Yhtiösopimuksen ovat leskirouva Maria

Wisön, kauppias Alexander Wisön sekä neidit
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samt fröknarna Anna, Wivi och Mary Wisön,

hvilka sålunda äro stiftare af bolaget.

Bolagets aktiekapital utgör 600,000 mark och

är till fullo inbetaldt.

Enligt bolagsordningen, s0m fastställdes af

senaten den 30 juni 191 l, är aktiekapitalet för-

deladt pä 2,400 aktier, enhvar lydande ä 250

mark och ställd på viss person. Utan ändring af

Anna, Wivi ja Mary Wisön allekirjoittaneet ja

ovat he niinollen yhtiön perustajat.

Yhtiön osakepääoma on 600,000 markkaa

ja on se kokonaan maksettu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan, jonka senaatti

vahvisti kesäk. 30 p:nä 1911, on osakepääoma

jaettu 2,400 osakkeeseen, kukin 250 markkaa ja

asetettu määrätylle henkilölle. Ilman sääntöjen

Kontoret - Konttori

bolagets stadgar kan aktiekapitalet höjas till
1,500,000 mark genom utgifvande af nya aktier

i en eller flera rater. Ä bolagsstämma äger ingen

rösta för mera än t/u af de vid stämman represen-

terade aktiernas antal.

Bolagets angelägenheter handhafvas af en

direktion, bestående af en verkställande direk-

tör och tvenne meddirektörer samt tvenne supp-

leanter för dessa, hvilka väljas å ordinarie bolags-

stämma för ett år i sender. Vid konstituerande

bolagsstämman valdes till verkställande direk-

tör handlanden Alexander Wisån, som äfven fort-

muutosta voidaan osakepääoma korottaa 1,500,000

markkaan antamalla uusia osakkeita yhdessä tai

useammassa osakeannissa. Yhtiökokouksessa saa

osakas äänestää vain 1lr kokouksessa edustettu-
j en osakkeitten lukumäär ästä.

Yhtiön asioita hoitaa johtokunta, johon

kuuluu toimitusjohtaja ja kaksi johtokunnan jä-

sentä sekä kaksi varajäsentä, jotka valitaan var-

sinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Perustavassa yhtiökokouksessa valittiin toimi-

tusjohtajaksi kauppias Alexander Wisön, joka

edelleenkin johtaa liikkeen toimintaa. Muiksi
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farande står i spetsen för företaget. Till meddi-

rektörer utsågos rådman Wilhelm Husberg och

handlanden S. A. Hohenthal samt till suppleanter

herrar C. V. Lahtinen och G. W. Rönnblom. Räd-

man Husberg afgick år 1915 på grund af sjuklig-

het, hvarefter till meddirektör i hans stä1le valdes

handlanden E. J. Ollonqvist.
' Direktionen, som sammanträder på kal-

johtokunnan jäseniksi valittiin raatimies Wilhelm

Husberg ja kauppias S. A. Hohenthal sekä vara-
jäseniksi herrat C. V. Lahtinen ia G. W. Rönn'

blom. Raatimies Husberg erosi kivulloisuuden

vuoksi vuonna 1915, minkä jälkeen hänen si-

jaansa johtokuntaan valittiin kauppias E. J.
Ollonqvist.

Johtokunta, joka kokoontuu toimitusjoh-

Chefkontoret - Johtajan konttori

lelse af verkställande direktören eller någon af de

ordinarie medlemmarna, är beslutför så snart

verkställande direktören och en af meddirektö-

rerna är närvarande. Omröstning afgöres genom

enkel pluralitet, vid lika röstetal är verkställande

direktörens mening den bestämmande.

Direktionen åligger att leda bolagets verk-

samhet, antaga och afskeda för affärens bedrif-

vande nödig personal, att sammankalla bolags-

stämma och förbereda vid densamma förekom-

mande ärenden samt till ordinarie bolagsstämma af-

gifva berättelse öfver det förflutna förvaltningsåret.

tajan tai jonkun johtokunnan vakinaisen jäse-

nen kutsusta, on päätösvoimainen jos toimitus-
johtaja ja yksi johtokunnan jäsen ovat saapuvilla.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten

enemmistö, äänten mennessä tasan tulee toimitus-
johtajan mielipide määrääväksi.

Johtokunnan tehtävänä on johtaa yhtiön

toimintaa, ottaa ja eroittaa liikkeessä tarvittava
henkilökunta, kutsua kokoon yhtiökokous ja

valmistaa siinä pohdittavat asiat sekä antaa var-

sinaiselle yhtiökokoukselle kertomus kuluneesta

toimintavuodesta.
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Firman tecknas af verkställande direktören

ensam eller af tvenne styrelseledamöter gemen-

samt, hvarjämte herr Gösta Björklund är berätti-
gad att jämte en styrelseledamot teckna firman
per procura ln.

Likasom under rådman Wisdns tid består

firmans verksamhet i f örsäljning af alla slags

järnvaror, byggnadssmide, husgerådsartiklar, verk-
tyg och mindre maskiner för järn- och träbearbet-

ning, kemikalier, oljor, färger och tapeter. Par-

tirörelsen och affärens omsättning i dess helhet

har äfven under de senaste fem åren utvecklats

i gynnsam riktning, hvarvid en allt större kund-
krets har kunnat fästas vid firman. Den årliga

omsättningen stiger nu till omkring 1,250,000

mark. Af årsvinstelna har enligt stadgarnas före-

skrift 20 o/o öfverförts till en reservfond, hvarige-

nom bolagets egna kapital i väsentlig grad har

ökats.

Affären är fortfarande inrymd i den gård

vid Salutorget, där firman A. Lassel & C:o i tiden
inrättade sin filial. Minuthandeln, hvars lager

upptaga större delen af stenhuset i hörnet af Wa-

saesplanaden, är lifligt frekventerad, särskildt
under torgdagarna då allmogen infinner sig för

uppköp. Firmans stab af kontors- och handels-

biträden uppgår till par tiotal personer.

Toiminimen merkitsee toimitusjohtaja yksin

tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä, jonka

ohessa herra Gösta Björklund on oikeutettu yh-

dessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa mer-

kitsemään toiminimen per prokuram.

Kuten jo raatimies Wis6nin aikana harjoit-

taa liike edelleenkin kaikellaisten rautatavarain,

rakennus- ja taloustarpeiden, työkalujen ja pie-

nempien raudan- ja puunjalostuskoneiden, ke-

mikalioiden, öljyjen, värien ja tapetien myyntiä.

Tukkuliike ja liikevaihto kokonaisuudessaankin

ovat viime viiden vuoden aikana yhä kehittyneet,

sillä ostajapiiri on yhä suurennut. Vuotuinen

vaihto nousee nykyään noin 1,250,000 mark-

kaan. Vuosivoitoista on sääntöjen mukaan siir-

relly 20 o/o vararahastoon, joten yhtiön omat va-

rat ovat huomattavasti kasvaneet.

Liike sijaitsee edelleen Kauppatorin varrella

siinä talossa, jossa toiminimi A. Lassel & C:o

aikoinaan avasi haaraliikkeensä. Liike vähittäis-

kaupassa, jonka varastot täyttävät suurim,man

osan Waasanpuistikon kulmassa olevaa kiviraken-

nusta, on vilkas, erittäinkin toripäivinä, jolloin

maalaiset saapuvat ostoksilleen. Toiminimen

konttori- ja myymälähenkilökunta nousee noin

pariinkymmeneen henkeen.

(28.8.1917.)
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