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YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Vierumäki Golf Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on golfharrastuksen edistämiseksi voittoa
tavoittelematta tuottaa liikunnallisia ja niihin liittyviä palveluja
sekä omistaa ja hallita tarvittavia rakennuksia ja suorituspaikkoja.
Yhtiö ei harjoita majoitus- eikä ravintolatoimintaa.

3 § Osakepääoma ja osakkeet
Yhtiön vähimmäispääoma on 34.000 euroa ja enimmäispääoma 136.000
euroa.

Kaikki osakkeet tuottavat oikeuden käyttää yhtiön golf-aluetta.

B-sarjan osakkeita on 100 kpl, G-sarjan osakkeita vähintään 50 ja
enintään 300 kpl, P-sarjan osakkeita vähintään 25 ja enintään 250
kpl, Y-sarjan osakkeita vähintään 25 ja enintään 150 kpl.

B-sarjan osakkeilla on 20, G-sarjan osakkeilla on 1, P-sarjan
osakkeilla on 2 ja Y-sarjan osakkeilla on 4 ääntä osaketta kohti.

B-sarjan osake sisältää yhden, G-sarjan osake yhden, P-sarjan osake
kaksi ja Y-sarjan osake neljä pelioikeutta.

Osakkeiden nimellisarvo on 170 euroa.

4 § Lunastustarjous

Lunastusoikeus

Jos osake siirtyy muun saannon kuin sulautumisen, perinnön,
testamentin tai avio-oikeuden nojalla muulle kuin yhtiön osakkaalle,
on Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiöllä lunastusoikeus
esittämällä lunastusvaatimus ja maksamalla lunastushinta yhtiön
hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun siirrosta on ilmoitettu
yhtiölle antamalla jäljennös luovutuskirjasta. Lunastushinta on
luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, tai jos saanto on
vastikkeeton, yhtiön viimeiseen tarkistettuun tilinpäätökseen
perustuva arvo. Hallituksen on ilmoitettava lunastusmahdollisuudesta
viipymättä kirjallisesti ja todistettavasti sekä heti lunastushinnan
saatuaan tilitettävä se luovutuskirjan edellyttämin tavoin
luovuttajalle tai siirronsaajalle. Lunastusta koskevat
erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain
mukaisessa järjestyksessä.

5 § Palvelumaksut
Yhtiön hallitus määrää osakkeenomistajan käyttämistä yhtiön
palveluista yhtiölle suoritettavat maksut.

6 § Pelioikeuksien haltuunotto
Osakkeisiin kuuluvan pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että
kaikki osaketta rasittavat yhtiölle suoritettavat maksut korkoineen
on maksettu. Mikäli maksua ei suoriteta kuluvan pelikauden aikana,
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voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat
pelioikeudet otetaan yhtiön käyttöön.

Yhtiön hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa
pelioikeus kolmannen käyttöön yhden pelikauden ajaksi ja/tai muuten
käyttää osakkeeseen kuuluvaa pelioikeutta yhden pelikauden ajan
siten, että rästissä olevia maksua korkoineen ja kuluineen saadaan
katetuiksi. Tällä tavoin mahdollisesti saadut tulot jaetaan
vuosittain pelikauden jälkeen tasan yhtiön hallussa olleiden
pelioikeuksien mukaisessa suhteessa.

Mikäli yhtiön hallussa on pelioikeuden sisältäviä osakkeita ja
osakas maksaa kaikki rästissä olevan maksut yhtiölle, saa osakas
pelioikeutensa takaisin.

7 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu kaksi-viisi (2-5) varsinaista
jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä,
joista yksi on puheenjohtaja, on saapuvilla.

8 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

9 § Toiminimenkirjoitus
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

10 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

11 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan Vierumäki -yhtiöiden kotisivuilla
ja toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään
kahdeksan päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä tai
Heinolassa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
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4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6.
hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista;

valittava tarvittaessa
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastajat.

Tilinpäätöksen osoittama voitto on käytettävä yhtiön tappion tai
kustannusten kattamiseen tai näiden toimenpiteiden jälkeen enintään
kuuden prosentin osinkoon osakkeen nimellisarvosta.

13 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Selvitysmenettely
Selvitysmenettelyssä on yhtiön netto-omaisuus käytettävä liikuntaa
edistävään purkamispäätöksen tehneen yhtiökokouksen osoittamaan
tarkoitukseen siltä osin kuin se ylittää osakkeenomistajien yhtiöön
sijoittaman määrän sille luettavine enintään kuuden prosentin
vuotuisine korkoineen.

15 § Suomen Urheiluopiston käyttö
Suomen Urheiluopistolla on oikeus käyttää yhtiön golf-aluetta
koulutukseen veloituksetta.


