
Vakka-Suomen Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous 

 

Vakka-Suomen Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pi-

detään torstaina 7.3. klo 19.00 Golfklubilla (Välskärintie 2H, Uusikaupunki). Ko-

kouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. 

     Tilinpäätös on osakkeenomistajien nähtävänä osoitteessa www.ugk.fi valitsemalla 

sivu ”Seura” ja alasivu ”Seuran tiedotteet” sekä Golfklubin ilmoitustaululla arkisin 

kello 11 - 15. Tilinpäätöksestä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille, 

ja se on myös saatavilla yhtiökokouksessa. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla osoit-

teeseen: 

uoti.hamalainen@asfocoy.com 

Hallitus 

 

ESITYSLISTA 
 

1 § Kokouksen avaus 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 § Tilinpäätöksen käsittely 

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen 

6 § Vastuuvapauden myöntäminen 

7 § Tilikauden tuloksen käsittely 

    Tilikauden tulos oli 970,23 euroa voitollinen. 

8 § Yhtiön perimät maksut vuonna 2019, hallituksen esitys 

Maksuihin sisältyy arvonlisäveroa 10 %. 

  hoitovastike kenttärahoitusvastike   klubirahoitusvastike 

B-osake 400,00             148,00 115,00 

C-osake 400,00             148,00 115,00 

D-osake 460,00             148,00 115,00 

     Osakkeeseen kohdistuvan kentänrakentamislainan velkaosuuden 896,43 euroa ja klu-

binrakentamislainan velkaosuuden 2004,01 euroa voi maksaa vastikelaskun liitteenä 

postitettavan ohjeen mukaisesti. 

Osakasjuniori, ≤ 18v 85,00 

Juniori, ≤ 18v  200,00 

Juniori, 19≤v≤25 300,00  

9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 

10 § Hallituksen jäsenmäärä vuonna 2019 

11 § Hallituksen jäsenten vaali 

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 

13 § Hallituksen valtuuttaminen      

     Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen erikseen päättämään niistä 

maksuista, jotka suorittamalla yhtiön kentälle kaudella 2019 annetaan pelioikeus muille 

kuin osakkeenomistajan nimeämille pelaajille. 

14 § Yhtiöjärjestyksen muutos, omien osakkeiden lunastus 

     Hallitus esittää, että Yhtiöjärjestykseen lisätään kokonaan uusi pykälä. 

 

16. Osakkeen ottaminen yhtiön hallintaan. 

 

Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiön osake kaikkine oikeuksineen on otettava yhtiön 

hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa kuluvaa edeltävältä vuodelta tai sitä aikai-

http://www.ugk.fi/


semmilta vuosilta erääntyneitä yhtiökokouksen päättämiä hoito- tai rahoitusvastikkeita 

tai muita maksuja yhtiökokouksen päättämän kuluvan vuoden vastikkeen tai muiden 

maksujen eräännyttyä maksettavaksi.   

Hallintaanotto kestää niin kauan, kunnes kaikki osakkeeseen kohdistuvat erääntyneet 

maksut on maksettu.   Mikäli osakkeeseen kuuluva pelioikeus on yhtiön hallituksen pää-

töksellä vuokrattu toiselle, hallintaanotto kaikkine osakkeenomistajien oikeuksineen 

päättyy vuokrauksen määräajan päättyessä.     

Päätöksessä on mainittava hallintaanottamisen peruste.   

Hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus ennen kuin päätös 

osakkeen ja sen oikeuksien ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan tehdä.  

Varoitus on annettava tiedoksi todistettavalla tavalla. Jos osakkeenomistajaa ei yrityk-

sistä huolimatta ole tavoitettu, varoitus voidaan toimittaa tälle kirjatulla kirjeellä, jonka 

katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kulje-

tettavaksi. 

Jos ei tiedetä, kuka osakkeenomistaja on, varoitus voidaan antaa osakkeenomistajalle 

tiedoksi julkaisemalla se paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä.  

Jos osakkeenomistaja varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oi-

kaisu muuten tapahtuu, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa osaketta ja sen oikeuksia hallin-

taansa. Tällöin osakkeenomistajan on kuitenkin korvattava varoituksen antamisesta ja 

hallituksen koolle kutsumisesta yhtiölle jo aiheutuneet kustannukset. 

Hallituksen päätös osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomis-

tajalle, tiedoksi 14 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä samalla tavalla kuin edellä 

säädetään varoituksen tiedoksi antamisesta.  

Yhtiön osakeluetteloon kirjataan merkintä siitä, että osakkeen tuottamat oikeudet on hal-

lituksen päätöksellä otettu yhtiön hallintaan. 

Kun osake oikeuksineen on otettu yhtiön hallintaan, hallituksen on viipymättä pyrittävä 

vuokraamaan siihen liittyvä pelioikeus käyvästä hinnasta kuluvan pelikauden ajalle.  

Yhtiöllä on oikeus periä vuokrasta hallintaanottamisesta aiheutuneet kustannukset ja 

maksamatta olevat yhtiövastikkeet sekä ne yhtiökokouksen päättämät muut maksut, jotka 

erääntyvät osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassaolon aikana. Yli jäävä osa on 

viivytyksettä tilitettävä osakkeenomistajalle. 

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle sen jälkeen, kun päätös osakkeen ottamisesta yhtiön 

hallintaan on tehty, uusi omistaja saa osakkeen hallintaansa maksettuaan kaikki siihen 

kohdistuvat yhtiökokouksen päättämät ja erääntyneet erät, joihin saatua vuokraa voitai-

siin käyttää.  

15 § Kokouksen päättäminen 


