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      KUTSU 
 
 
 
 
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 
 
 
  Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuiston osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.5.2019 klo 10.00 Holiday Club Katinkullassa 
osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. 

 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa käsitellään maanvuokrasopimuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen ja suunnattu omien osakkeiden hankinta, ja omien osakkeiden mitä-
töinti, liittyen rakenteilla olevien kiinteistöjen eriyttämiseksi omaksi yhtiöksi. 

 
Osallistumisoikeus  
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 

yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019.  
 
 
 
KIINTEISTÖ Oy KATINKULLAN GOLFPUISTO 
 
hallitus 

http://www.holidayclub.fi/isannointi


Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto    Esityslista   

 

Ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2019 

 

1. Kokouksen avaus  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 15.5.2019 heidän yhtiölle 

ilmoittamiinsa osoitteisiin.  

  

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.  

  

6. Maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja hallinnanjakosopimuksen tekeminen 

Kiinteistöyhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö hyväksyisi maanvuokrasopimuk-

sen muutoksen, jolla pienennetään vuokrattavaa maa-aluetta. Muutoksen taustalla on ajatus 

siitä, että yhtiö ei rakentaisi asuntoja 21C1, 21C2, 21D1-21D2, 21E1-21E2, 21F1-21F2, 

21G1-21G2 sekä 21H1-21H2. Maanvuokrasopimuksen muutos johtaisi maanvuokran alen-

tumiseen. Maanvuokran alenee samassa suhteessa kuin huoneistojen lukumäärä alenee, eli 

vastikkeella katettava maanvuokra olisi suhteellisesti saman suuruinen per osake, kuin aikai-

semminkin. Esitetään, että Tapio Anttila valtuutettaisiin sopimaan maanvuokrasopimuksen 

muutoksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista edellä kuvatun mukaisesti. Maanvuokraso-

pimuksen ehtojen tulisi muilta osin säilyä ennallaan.  

 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö tekisi hallinnanjakosopimuksen Holiday Club Resorts Oy:n 

perusteilla olevan kiinteistöosakeyhtiön kanssa, joka on vuokraamassa maa-aluetta, josta 

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto luopuisi, jos edellä mainittu maanvuokrasopimuksen 

muutos hyväksytään. Hallinnanjakosopimuksella on tarkoitus sopia kiinteistön käyttöön liit-

tyvistä yksityiskohdista (esimerkiksi kulkuoikeudet). Esitetään, että Tapio Anttila valtuutet-

taisiin sopimaan hallinnanjakosopimuksen ehdoista ja allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

7. Suunnattu omien osakkeiden suunnattu hankinta ja omien osakkeiden mitätöinti 

Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Holiday Club Resorts Oy:ltä han-

kittaisiin suunnatusti osakkeet C1.1-C1.52, C2.1-C2.52, D1.1-D1.52, E.1-E.52, F1.1-F1.52, 

F2.1-F2.52, G1.1-G1.52, H1.1-H1.52 sekä H2.1-H2.52 (yhteensä 624 osaketta), joilla hal-

linnoitaisiin huoneistoja nro 21C1, 21C2, 21D1-21D2, 21E1-21E2, 21F1-21F2, 21G1-21G2 

sekä 21H1-21H2. Huoneistoja ei ole toistaiseksi rakennettu. Yhtiön hallitus on myös esittänyt 

edellä myös maanvuokrasopimuksen muuttamista sekä hallinnanjakosopimuksen tekemistä. 

Tässä kohdassa omien osakkeiden suunnattu hankinta edellyttää, että kohdan 6 mukaisista 

asioista on tehty positiivinen päätös.  

 

Yhtiöllä on hankintaan painava taloudellinen syy, koska sen avulla voidaan mitätöidä huo-

neistojen osakkeet, joita yhtiö ei tule rakentamaan kohdan 6 mukaisella päätöksellä. Päätös on 

näin ollen perusteltavissa sekä yhtiön että kaikkien osakkeenomistajien näkökulmasta. 

Holiday Club Resorts Oy on itse ehdottanut asiaa, eikä se näin ollen vastusta osakkeiden 

hankintaa. 

 

Osakkeiden hankinta on tarkoitus tehdä välittömästi sen jälkeen, kun yhtiökokous on tehnyt 

tämän kohdan mukaisen päätöksen.  

 



Osakkeiden hankintahinta on 0 euroa. Osakkeilla ei ole käytännössä arvoa, koska huoneis-

tojen rakentamista ei ole aloitettu. Tästä johtuen hankintahinta vastaa todellista arvoa.  

 

Holiday Club Resorts Oy on sitoutunut kustantamaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta  

(kohta 8) aiheutuvat kustannukset, jos tämän kohdan mukaisesti tehdään positiivinen päätös. 

 

Esitetään lisäksi, että hankittavat yhtiön omaan omistukseen tulevat osakkeet mitätöidään 

välittömästi lunastamisen jälkeen. 

Koska osakkeet hankitaan 0 eurolla, ei päätöksellä ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan. 

 

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden suunnatusta hankinnasta Holiday Club Resorts Oy:ltä 

ja omat osakkeet on päätetty mitätöidä, tulee yhtiöjärjestystä muuttaa siten, että sieltä 

poistetaan osakkeet C1.1-C1.52, C2.1-C2.52, D1.1-D1.52, E.1-E.52, F1.1-F1.52, F2.1-F2.52, 

G1.1-G1.52, H1.1-H1.52 sekä H2.1-H2.52 (yhteensä 624 osaketta), ja niillä hallinnoitavat 

huoneistot. Lisäksi esitetään, että yhtiöjärjestyksen toimiala kohtaa päivitetään siten, että siinä 

todetaan yhtiön hallinnoivan osaa Katinkulma –nimisestä kiinteistöstä. 

 

9. Muut esille tulevat asiat  

 

10. Kokouksen päättäminen 

 


