
	
	
	

	 	 	
	
	
	
HALLITUKSEN	PÄÄTÖSEHDOTUKSET	
	

	

YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOKSET	

A-sarjan	osakkeiden	muuntaminen	C-sarjan	osakkeiksi	

Hallitus	 ehdottaa	 yhtiön	 yhtiökokoukselle,	 että	 se	 muuttaa	 yhtiön	 yhtiöjärjestyksen	 6	 §:ää	 siten,	 että	 siihen	
lisätään	mahdollisuus	A-sarjan	osakkeiden	muuntamiseksi	C-sarjan	osakkeiksi.	Lisäys	alla	keltaisella.	Muilta	osin	
yhtiöjärjestyksen	 6	 §	 säilyy	 voimassa	 muuttumattomana.	 Muutettu	 yhtiöjärjestyksen	 6	 §	 kuuluu	
kokonaisuudessaan	seuraavasti:	

6	§	OSAKKEIDEN	MUUNTAMINEN	

B-sarjan	osake	voidaan	muuntaa	C-sarjan	osakkeeksi	B-sarjan	osakkeenomistajan	vaatimuksesta.	
Muuntaminen	 voi	 tapahtua	 osakkeiden	 vähimmäis-	 ja	 enimmäismäärien	 puitteissa.	 Yhtiölle	
osoitettavassa	muuntamista	koskevassa	kirjallisessa	vaatimuksessa	on	ilmoitettava	muunnettaviksi	
tulevien	osakkeiden	lukumäärä.	

Mikäli	 B-sarjan	 osake	 luovutuksen	 kautta	 siirtyy	 muulle	 kuin	 B-sarjan	 osakkeita	
perustamiskokouksessa	merkinneelle	osakkeenomistajalle,	osake	muunnetaan	C-sarjan	osakkeeksi.	
Yhdestä	 B-sarjan	 osakkeesta	 tulee	 tällöin	 yksi	 C-sarjan	 osake.	 Osakkeiden	 muuntamisen	
ajankohdasta	ja	muista	muuntamisen	yksityiskohdista	päättää	yhtiön	hallitus.	

D-sarjan	 osake	 voidaan	 D-sarjan	 osakkeenomistajan	 vaatimuksesta	 yhtiökokouksen	 päättämällä	
muuntamiskorvauksella	ja	-ajankohtana	muuntaa	yhdeksi	C-sarjan	osakkeeksi	ja	kahdeksi	C2-sarjan	
osakkeeksi	tai	kahdeksi	C-sarjan	osakkeeksi	osakkeiden	vähimmäis-	ja	enimmäismäärien	puitteissa.	
Muunnetun	D-sarjan	osakekirjan	sijaan	annetaan	C-sarjan	tai	C	ja	C2-sarjan	osakekirjat.	

A-sarjan	 osake	 voidaan	muuntaa	 C-sarjan	 osakkeeksi	 A-sarjan	 osakkeenomistajan	 vaatimuksesta	
osakkeiden	vähimmäis-	ja	enimmäismäärien	puitteissa.	Muunto	tehdään	suhteessa	5:1,	jolloin	viisi	
(5)	 A-sarjan	 osaketta	 muunnetaan	 yhdeksi	 (1)	 C-sarjan	 osakkeeksi.	 Yhtiön	 hallitukselle	
osoitettavassa	muuntamista	koskevassa	kirjallisessa	vaatimuksessa	on	ilmoitettava	muunnettaviksi	
tulevien	osakkeiden	lukumäärä.	Osakkeiden	muuntamisesta,	muuntamisen	ajankohdasta	ja	muista	
muuntamisen	yksityiskohdista	päättää	yhtiön	hallitus.	

Hallitus	ehdottaa	yhtiön	yhtiökokoukselle,	että	yllä	mainitun	yhtiöjärjestyksen	6	§:n	muutoksen	yhteydessä	tulee	
muuttaa	 myös	 yhtiöjärjestyksen	 8	 §	 siten,	 että	 siihen	 lisätään	 maininta	 siitä,	 mistä	 ajankohdasta	 lähtien	
vastikkeenmaksuvelvoite	uusien	C-sarjan	osakkeiden	osalta	syntyy	muunnettaessa	A-sarjan	osakkeita	C-sarjan	
osakkeiksi.	Lisäys	alla	keltaisella.	Muilta	osin	yhtiöjärjestyksen	8	§	säilyy	voimassa	muuttumattomana.	Muutettu	
yhtiöjärjestyksen	8	§	kuuluu	kokonaisuudessaan	seuraavasti:	

8	§	KENTÄNHOIDON	VASTIKKEET	

Yhtiön	 omaisuuden	 hoitoa	 ja	 toiminnan	 ylläpitoa	 varten	 osakkeenomistajat	 ovat	 velvollisia	
maksamaan	yhtiölle	vuotuista	vastiketta.	Yhtiökokous	päättää	osakkeenomistajilta	perittävän	hoito-	
ja	rahoitusvastikkeen	määrän.	
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Osakkeenomistajan	 osuus	 hoitovastikkeesta	 lasketaan	 merkittyjen	 osakkeiden	 mukaan.	
Hoitovastikekerroin	on	B-sarjan	ja	C-sarjan	osakkeilta	yksi	(1),	C2-sarjan	osakkeilta	0,6	ja	D-sarjan	
osakkeilta	puolitoista	(1,5).	Hoitovastikkeella	katetaan	golf-kentän	ja	siihen	liittyvien	rakennusten	ja	
laitteiden	ylläpidosta	aiheutuvat	kustannukset.	

Rahoitusvastike	 lasketaan	 käyttäen	 perusteena	 osakkeiden	 lukumääriä.	 Rahoitusvastikkeella	
katetaan	 kentän	 ja	 rakennusten	 rakentamista,	 peruskorjausta,	 laajentamista	 ja	 muita	
pidempiaikaisia	investointeja	varten	otettujen	lainojen	lyhennykset,	korot	ja	muut	kulut.	

A-sarjan,	 E-sarjan	 ja	 F-sarjan	 osakkeenomistaja	 ei	 ole	 velvollinen	 suorittamaan	 yhtiölle	
kentänhoitoon	liittyvää	hoito-	eikä	rahoitusvastiketta.	

B-sarjan	osakkeenomistaja	 ei	ole	velvollinen	 suorittamaan	yhtiölle	hoitovastiketta	omistamistaan	
osakkeista,	ellei	osakkeenomistaja	käytä	osakkeeseen	kuuluvaa	pelioikeutta.	

B-sarjan	osakkeen	osalta	hoitovastikkeen	maksuvelvollisuus	alkaa	ja	hoitovastike	on	suoritettava,	
kun	 osake	muunnetaan	 C-sarjan	 osakkeeksi	 tai	 kun	 osakkeen	 perusteella	 ryhdytään	 käyttämään	
pelioikeutta.	

Kun	A-sarjan	osakkeita	muunnetaan	C-sarjan	osakkeiksi,	syntyy	edellä	mainittujen	uusien	C-sarjan	
osakkeiden	rahoitus-	ja	hoitovastikkeen	maksuvelvollisuus	siitä,	kun	A-sarjan	osake	muunnetaan	C-
sarjan	osakkeeksi.	

Yhtiökokouksen	 päättämien	 vastikkeiden	 maksuajan	 ja	 -tavan	 määrää	 yhtiön	 hallitus.	 Osakkeen	
tuottaman	 pelioikeuden	 käyttämisen	 edellytyksenä	 on,	 että	 kaikki	 osaketta	 rasittavat	
yhtiökokouksen	määräämät	vastikkeet	viivästyskorkoineen	on	maksettu	yhtiölle.	

Vapaa-ajan	rakennusten	hallintaoikeudet	/	Muutos	huoneistoluetteloon	

Yhtiössä	on	yhteensä	viisi	(5)	E-sarjan	osaketta.	Yhtiöjärjestyksen	mukaan	E-sarjan	osakkeet	tuottavat	oikeuden	
hallita	yhtiön	omistamassa	vapaa-ajan	rakennuksessa	I	sijaitsevia	huoneistoja.		

Yhtiöjärjestyksen	7	B	§	ja	siinä	esitetty	huoneistoluettelo	ei	ole	ajantasainen.	Voimassa	olevan	yhtiöjärjestyksen	7	
B	 §:n	 mukaan	 vapaa-ajan	 rakennuksessa	 I	 on	 yhteensä	 viisi	 huoneistoa.	 Todellisuudessa	 huoneistot	 1	 ja	 2	
muodostavat	yhden	suuremman	huoneiston	ja	siten	huoneistoja	on	yhteensä	4.		

Hallitus	ehdottaa	yhtiön	yhtiökokoukselle,	että	se	muuttaa	yhtiön	yhtiöjärjestyksen	7	B	§:n	vapaa-ajan	rakennusta	
I	koskevaa	huoneistoluetteloa	siten,	että	huoneistot	1	ja	2	yhdistetään	yhdeksi	suuremmaksi	huoneistoksi.	Muilta	
osin	 yhtiöjärjestyksen	 7	 B	 §	 säilyy	 voimassa	 muuttumattomana.	 Muutettu	 yhtiöjärjestyksen	 7	 B	 §	 kuuluu	
kokonaisuudessaan	seuraavasti:	

7	B	§	VAPAA-AJAN	RAKENNUSTEN	HALLINTAOIKEUDET	

E-sarjan	 osakkeet	 tuottavat	 oikeuden	 hallita	 yhtiön	 omistamassa	 vapaa-ajan	 rakennuksessa	 I	
sijaitsevia	huoneistoja	seuraavasti;	

huon.nro	huoneistotyyppi	p-ala	osakeluku	osakenumero	
	
1	3	h+k+s+parvi	105	m2	2	E	1-2	
2	2	h+k+s+parvi	52,5	m2	1	E	3	
3	2	h+k+s+parvi	52,5	m2	1	E	4	
4	2	h+k+s+parvi	52,5	m2	1	E	5	

F-sarjan	 osakkeet	 tuottavat	 oikeuden	 hallita	 yhtiön	 omistamassa	 vapaa-ajan	 rakennuksessa	 II	
sijaitsevia	huoneistoja	seuraavasti;	
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huon.nro	huoneistotyyppi	p-ala	osakeluku	osakenumero	
1	2	h+k+s	57,0	m2	1	F	1	
2	2	h+k+s	57,0	m2	1	F	2	
3	2	h+k+s	57,0	m2	1	F	3	
4	2	h+k+s	57,0	m2	1	F	4	

	
	
HALLITUKSEN	VALTUUTTAMINEN	PÄÄTTÄMÄÄN	OMAN	OSAKKEEN	SUUNNATUSTA	HANKKIMISESTA	
	
Hallitus	ehdottaa	yhtiön	yhtiökokoukselle,	että	se	valtuuttaisi	hallituksen	päättämään	yhteensä	enintään	yhden	
(1)	oman	D-sarjan	osakkeen	suunnatusta	hankkimisesta.	Osakkeesta	maksettavan	vastikkeen	vähimmäismäärä	
on	 10.000	 euroa	 ja	 enimmäismäärä	 on	 14.000	 euroa.	 Valtuutus	 on	 voimassa	 31.12.2021	 asti.	 Omia	 osakkeita	
voidaan	valtuutuksen	nojalla	hankkia	vain	vapaalla	omalla	pääomalla.	
	


