
Imatran Golf Oy:n yhtiöjärjestys 
 
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
 
Yhtiön toiminimi on Imatran Golf Oy ja kotipaikka Imatra. 
 
2 § Yhtiön toimiala 
 
Yhtiön toimialana on golfkenttien rakentaminen, ylläpitäminen ja hallinnointi ja 
muu golfiin liittyvä liiketoiminta. Tätä tarkoitusta varten yhtiö voi omistaa, hallita 
ja vuokrata maa-alueita, rakennuksia, rakennelmia, koneita ja laitteita sekä muita 
toimintaansa liittyviä hyödykkeitä, joita kaikkia se voi myös edelleenvuokrata 
golftoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Yhtiö voi myös harjoittaa 
ravintolatoimintaa sekä peli- ja urheiluvälinekauppaa. Yhtiö voi omistaa 
arvopapereita ja kiinteää omaisuutta. 
 
3 § Toiminnan tarkoitus 
 
Yhtiön tarkoituksena on tuottaa golfpalveluita osakkeenomistajille ja 
ulkopuolisille. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 
 
4 § Varojen jakaminen 
 
Yhtiö ei jaa osinkoa. Mahdollinen voiton tai muun toimenpiteen seurauksena 
syntyvä varallisuus jätetään yhtiön toiminnan jatkuessa voittotilille jakamatta sitä 
osakkeenomistajille. Yhtiön purkautuessa yhtiön netto-omaisuus jaetaan 
osakkeenomistajille siten, että kukin osakkeenomistaja saa omistustaan vastaavan 
jako-osuuden. 
 
5 § Osakkeiden tuottamat ääni- ja pelioikeudet 
 
Yhtiön osake tuottaa yhden (1) äänioikeuden yhtiökokouksessa. 
 
Yhtiön osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Pelioikeus on 
henkilökohtainen. Pelioikeuden haltijan lisäksi osake tuottaa pelioikeuden myös 
tämän puolisolle. Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että kaikki 
osaketta rasittavat vastikkeet ja muut maksut mahdollisine 
viivästysseuraamuksineen on suoritettu. 
 
Hallitus voi päättää kentän käyttöön liittyvästä pelioikeusohjesäännöstä, jota 
pelioikeuden haltijoiden on noudatettava. 
 
6 § Osakkeen rekisteröinti 
 
Osakkeen omistusoikeuden siirtyessä saanto voidaan merkitä osake- ja 
osakasluetteloon vasta kun kaikki osaketta rasittavat erääntyneet vastikkeet ja 
maksut ovat täysimääräisesti suoritetut. 
 
 
 



 
 
7 § Vastikkeet 
 
Osakkailta peritään hoitovastiketta yhtiön toiminnan rahoitusta ja golfkenttien 
sekä niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja koneiden sekä muun 
omaisuuden ylläpitämistä ja hoitamista varten. 
 
Osakkailta voidaan periä rahoitusvastiketta edellä mainitun omaisuuden 
laajennusten, peruskorjausten tai muiden pitkävaikutteisten investointien 
rahoittamiseksi otettujen lainojen hoitoa varten. 
 
Vastikkeista päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi valtuuttaa 
hallituksen päättämään vastikkeista. Tässä pykälässä tarkoitettu velvollisuus 
maksaa vastiketta ei ole riippuvainen siitä, käyttääkö osakkeenomistaja 
pelioikeuttaan. 
 
8 § Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan 
 
Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö maksaa erääntyneen 6 §:ssä tarkoitetun 
vastikkeen, kokonaan tai osittain, hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, 
hallitus voi päättää osakkeen tuottaman pelioikeuden ottamisesta yhtiön hallintaan 
enintään kolmeksi (3) vuodeksi. 
 
Yhtiö voi vuokrata hallintaansa ottaman osakkeen tuottaman pelioikeuden 
tilapäisesti, enintään pelikaudeksi, kolmannelle. Vuokrahinnalla kuitataan 
maksamatta olevia vastikkeita, haltuunottoaikana erääntyviä vastikkeita sekä 
vuokrauksesta aiheutuneita kustannuksia. Alijäämä peritään haltuun otetun 
osakkeen omistajalta, vastaavasti ylijäämä tilitetään osakkeen omistajalle. 
 
Osakkeenomistajan maksettua yhtiölle kaikki erääntyneet maksunsa 
viivästysseuraamuksineen, osakkeenomistaja saa pelioikeutensa takaisin. Jos 
pelioikeus on vuokrattu kolmannelle, osakkeen omistaja saa pelioikeuden takaisin 
kuitenkin vasta vuokraoikeuden päätyttyä. 
 
9 § Hallitus 
 
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) 
varsinaista jäsentä. 
 
10 § Toimitusjohtaja 
 
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. 
 
11 § Tilintarkastaja 
 
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. 
 
 
 



12 § Yhtiön edustaminen 
 
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin, taikka kaksi 
hallituksen jäsentä yhdessä. 
 
Hallitus päättää prokuroiden myöntämisestä. 
 
13 § Tilikausi  
 
Yhtiön tilikausi on 1.10-30.9. 
 
14 § Yhtiökokouskutsu 
 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu ilmoitetaan yhtiön 
internetsivuilla sekä hallituksen erikseen määräämissä sanomalehdissä. 
 
15 § Yhtiökokous 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 
- tilinpäätöksen vahvistamisesta 
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
- hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta 
- talousarvion vahvistamisesta 
- seuraavan tilikauden vastikkeesta, tai valtuutettava hallitus siitä päättämään 
- muista kokouskutsussa mainituista asioista 
 
16 § Menettely muissa asioissa 
 
Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassaolevia 
osakeyhtiöistä annettujen lakien säännöksiä. 


