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Sivu:
VIHTI HILL SIDE

1 (3)

GOLF & COUNTRY CLUB OY:N YHTTÖJARJESTYS

1 S TOIMINIMT
Yhtiön toiminimi on Vihti Hilt

Side Golf & Country Club

Oy.

2 S KOTTPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Vihdin kunta.
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3 S TOIMTALA
Yhtiön toimialana on golfkeskuksen perustaminen ja ylläpitäminen
Vihdin kunnassa sekä golfurheilun ja muun líikunnan harrastamiseen
liittyvän toíminnan harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö voi
omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa
varaustoimintaa

.

4 S OSAKEPAAOMA
Yhtiön osakepääoma on vähintään 50.000 ellroa ja enintään 922.500
euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiökokouksen
päätöksellä korottaa tai alentaa yhtíöjärjestystä muuttamatta.
Osakkeiden nimellisarvo on 500 euroa.
5 S OSAKKEIDEN ¡UKUMJ\J\TìJ\ JA LAJI
Yhtiössä on A-/ B-, C- (C1 ja C2) , K- ja S-osake, yhteensä vähintään
i-00 )a enintään 2040 kappaletta. A-osakkeita on enintään 1"659
kappaletta, B-osakkeita enintään 45 kappaletLa, C-osakkeita enintään
1-5 kappalett.a, K-osakkeíta enintään 2040 kappaletta ja S-osakkeita
enintään 26 kappaletta.
Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella A-osakkeella ja Sosakkeell-a yksi (1) ääni, C-osakkeella kaksi (2) ääntä ja Bosakkeell-a kolme (3) ääntä. K-osakkeella on kahdeksan (B) ääntä. Kosakkeen äänimäärä muuttuu yhdeksí (1) ääneksi vuonna 2010. Osakkeet
tuottavat seuraavat henkilöko htaiset peliolkeudet yhtiön
aa yhden (1) pelioikeuden, B-osake kolme
Ld , C-osakkeista Cl--osake tuottaa kaksi
L^

lapsi (aIle 2Lv) pelioikeuden. C2io lkeutta j a kaksi (2) lapsi (alle 21,v)
aa yhden (1) pelioikeuden. S-osake
ke uden. Pelioikeuksien käyttäjät on
ht iöI1e pelikausittaín hallituksen
1)

osakkeet, joihin eí kohdistu
osuutta, voidaan muuttaa K-osakkeiksi,

ua pelioikeutta, siten, että A-osake ja
ek si (1) K-osakkeeksí, B-osake kolmeksi

t kolmeksi (3)
ES

K-osakkeeksi

ta tässä pykälässä säädetyillä

kk eenomistaj an vaatimuksesta B-osake
A-osakkeeksi ja C-osake kahdeksi Ap ykälässä

säädetyín edellytyksin.

ti öjärjestyksessä määrätty:en osakelajien

enimmäismäärÍen puitteissa. Osakkeenomistajan, joka vaatii A-, B-,
C- ja S-sarjan osakkeen muuntamista K-sarjan osakkeeksi, on
suoritettava tuhannen kahdensadan (1,200 ) euron muuntokorvaus.
Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiötle kirjallinen vaatimus

Sívu:
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osakkeen muuntamisesta. Hakemukseen tulee liittää siitä osakkeesta,
jonka muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja. Hakemus voidaan
jättää yhtiön hallitukselle tilikausittain aikavälillä 1.8. - 3i-.10.
Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva hakemus,
mikäIi muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät
vastikemaksut, mukaan lukien vastike muuntotilikaudelta, on
suoriteLtu ja siitä osakkeesta, jonka perusteella muuntamísta
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vaaditaan, annettu osakekirja on luovutettu yhtiölle. Lisäksi
edellytyksenä on, ett.ä muunnettaessa C-osake A-osakkeeksi lainaosuus
on maksettu junioripelioikeuden osalta ja muunnettaessa A*, B*, Cja S-sarjan osake K-sarjan osakkaaksi, lainaosuus ja muuntokorvaus
on Maksettu. Yhtiön tulee ilmoittaa osakkeiden muuntaminen
viívytyksettä rekisteröítäväksi. B* ja C-osakkeet muuntuvat Aosakkeiksi kun il-moitus on rekísteröity, A*, B-, C* ja S-osakkeet
muuntuvat K-osakkeiksi kun ílmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa
rekisteröinnistä muuntovaatimuksen tekijäIle. Hall-itus pâättää
tarvittaessa tarkemmista osakkeiden muuntamj-seen liittyvistä
menettelytavoista.
6 S VASTIKKEET
Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan yltäpitoa varten ovat
osakkeenomistaj at velvollisia maksamaan yhtiöIIe vuotuÍsta
vastiketta, Vastike voidaan jakaa hoito-, rahoitus- ja
pelivastikkeeseen. Muista pelíoikeuden käyttöön liittyvistä
määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän
ohjesäännön perusteella. Vastikkeen suuruudesta päätettäessä on
käytettävä perusteena 5 S:ssä mainittuja pelioikeusmääriä siten,
että A*osakkeilla vastike suoriteLaan yksinkertaisena, B-osakkeí1la
kolmínkertaisella, Cl-osakkeessa kaksinkertaisena ja juniori 0.25kertaisena sekä C2-osakkeessa 2.5 kertaisena. S-osakkeen vastíke on
vähintään puoleL kulloinkín voimassa olevasta normaalivastikkeesta.
K*osakkeiden vastikevel-vollisuus astuu voimaan, kun osakkeen
tuotLama elioikeus otetaan käyttöön.

llytyksenä orr¡ että kaikki osaketta
neen on maksettu yhtiölIe. Mikäti
ellinen, voi yhtiökokous määrätä, että
pelioikeudet luovutetaan yhtiön
ä11öín oikeus maksua vastaan luovuttaa

n. Näin kertyvillä varoílla kuitataan
ksetuksí. Tällaisesta yhtiökokouksen
osakel-uetteloon.

s maksaa kokonaisuudessaan yhdessä
aava osuus yhtiön sellaisista
t yhtíökokouksen päätöksellä jyvitetty
äksi maksuperusteen ollessa sama kuin
uorittamalla yhtiö1le osuuttaan
ut lainaosuudet on yhtiön viivytyksettä
iseen. Osakkeenomistaja vastaa
koroísta maksupäivään saakka.
Lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistaj alta perittävä vastike
lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi
edellä mainituista lainoÍsta johtuvista menoista.
7 S HALL]TUS

Sivu:

3 (3)

Yhtiön hall-itukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(B) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sen mukaisesti kuin
yhtiökokous päättää.

B S T]LINTARKASTAJAT
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja

yksi varatilintarkastaja,

9 S TTLIKAUS]
Yhtiön tilikausi
ó
N

10 S

tai tilintarkastusyhteisö ja
jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

on kalenterivuosi.

YHTTOKOKOUS

Yhtiollä on vuosittaln kaksi varsinaista yhtiökokousta, joíhin kutsu
toimitetaan kirjeel-lä víimeistään víisitoísta 1-5 päivää ennen
kokousta. Osakkeenomistajan edellytetään ilmoíttavan yhtiökokoukseen
osallistumisesta yhtiölle kolme vuorokautta ennen kokousta.
Kevätyhtiökokous pidetään toukokuun loppuun

mennesSä.

Kokouksessa on esítettävä

I. tilinpäätös, joka käsittää tulosl-askelman, taseen )a

toimintakertomuksen;
2

. tilintarkastuskertomus,'

päätettävä
3. Luloslaskelman ja Laseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteístä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappioantaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille Ja toimitusjohtajille
Syysyhtiökokous pidetään joulukuun 15. päivään mennessä.

äätettävä:

unnitelma, talousarvio, hoito*ja
perusteineen,

äntö ja osakkaílta períttävä
ajäsenien lukumäärästä ia henkilöiden
a

rahoituslainoj en j yvittämísestä
nojalla kyseisten osakkeiden
tketlä velvoll-isia maksamaan 6 S:n
äätös jyvittämisestä edellyttãä, että
ttanut vähintään 2/3 rriistä
stavat päätöksentekohetkellä kyseísiä
':"''''.'
11" S TOIMINTMENKIRJOTTUS
Yhtiön toiminimen kirjoittavat
hallituksen puheen¡ohtaja tai
yksin
toímitusjohtaja kumpikin
tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessã
sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

