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Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Hirsala Golf Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa golf- ja muita liikunta- ja vapaa-ajan
palveluita sekä tarjota niihin liittyviä tuotteita ja palveluita.
Yhtiö voi omistaa, vuokrata ja hallita golfkenttiä ja muuta kiinteää
omaisuutta sekä rakennuksia, rakennelmia, laitteita, osakkeita ja
osuuksia.

3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee viidestä seitsemään
(5-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa
nimittää.

5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valinnut
edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

6 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja
taikka yksi (1) tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tulee olla
KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan
sä h kö postitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään
yhtä (1) viikkoa ennen jäljempänä mainittua viimeistä
ilmoittautumispäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on
ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi
(5) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Yhtiökokoukset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun
loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
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päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperiaatteista;
valittava:
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; ja
käsiteltävä:
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Kirkkonummella
tai Espoossa.

10 § Suostumuslauseke
Jos joku, riippumatta siitä onko hän ennestään osakkeenomistaja vai
ei, aikoo luovutustoimin hankkia yhtiön osakkeita, on hänen saatava
saannolleen yhtiön suostumus. Hallituksen tulee ratkaista asia ja
ilmoittaa siitä kirjallisesti hakijalle kolmen (3) viikon kuluessa
hakemuksen saapumisesta, uhalla että suostumus muuten katsotaan
annetuksi. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin,
väliaikaistodistuksiin sekä osakasluetteloon.

11 § Kanta-asiakasjärjestelmä
Yhtiö ylläpitää kanta-asiakasjärjestelmää.

12 § Pelioikeus ja tapahtumaoikeudet vuoden 2019 pelikauden loppuun
saakka
Osake tuottaa aiemmin voimassa olleessa yhtiöjärjestyksessä määrätyn
mukaisen pelioikeuden vuoden 2019 pelikauden loppuun saakka. K- ja
Y- osakkeisiin liittyvät tapahtumaoikeudet ovat samoin käytettävissä
vuoden 2019 pelikauden loppuun saakka.

13 § Uuden omistajan vastuu maksamattomasta vastikkeesta
Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa
edellisen omistajan ohella maksamattomasta vastikkeesta laillisine
korkoineen kolmelta (3) vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä
uudelle omistajalle.
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