
 MERKINTÄLOMAKE
Osakeanti 19.3.-30.6.2020, merkintäesitteen liite LIITE 2.      

IG OY IMATRA (y-tunnus 3119147-9)
OSAKKEIDEN MERKINTÄ 19.3.2020-30.6.2020
Osakeanti perustuu yhtiökokouksen rekisteröityyn antivaltuutuk-
seen ja hallituksen päätökseen 3.3.2020.
IG Oy Imatra tarjoaa osakkeita merkittäväksi vähintään yhden ja 
enintään 1000 kpl IG Oy Imatran osakkeita.
Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni. Osakkeen omistus oikeuttaa 
osakkaan hankkimaan kausikortin tai pelisetelipaketin osakkaan 
hinnalla. Yhtiön hallitus päättää vuosittain osakashinnat.
Tämä merkintälomake on tulostettavissa myös sivuilta www.imat-
rangolf.fi/osakeanti2020. Täytetty merkintälomake postitetaan tai 
tuodaan allekirjoitettuna. Kullakin merkintälomakkeella voi vain 
yksi henkilö merkitä yhden tai useamman osakkeen.
MERKINTÄSITOUMUS
Osakkeiden merkintä tapahtuu postittamalla allekirjoitettu 
merkintälomake merkintäaikana IG Oy Imatra:lle ja maksamalla 
merkintähinta määräaikaan mennessä.
Sitoudun täten merkitsemään 
IG Oy Imatra:n osakkeita seuraavasti:
• Merkintähinta: 600,00 euroa / osake
• Merkitsen osakkeita:____________kpl
• Merkintähinta yhteensä:___________________euroa
OSAKKEIDEN MAKSAMINEN
Koko merkintähinta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa 
merkinnästä, kuitenkin viimeistään 30.6.2020 IG Oy Imatra:n tilille: 
Osuuspankki FI 92 5620 0920 6209 93. HUOM! Katso maksuohje 
merkintäesitteestä.

MERKINNÄN HYVÄKSYMINEN
Kun IG Oy Imatra:n hallitus on hyväksynyt osakemerkinnän, mer-
kitsijälle lähetetään asiasta vahvistuskirje.
MERKINTÄESITE JA OHEISAINEISTO
Allekirjoittanut on tutustunut IG Oy Imatra:n merkintäesitteeseen, 
sen liitteisiin ja sivulla www.imatrangolf.fi/osakeanti2020 esitet-
tyyn oheisaineistoon ja on tietoinen niissä esitetyistä osakeannin 
ehdoista.

MIKSI OMISTAA IG OY IMATRA:N GOLFOSAKE?
1. Osakkailla on halvemmat kausikortti- tai pelisetelihinnat, 
golfauton käyttömaksut sekä greenfee-hinnat. Osakkaat saavat 
monipuoliset ja taloudelliset pelaamisvaihtoehdot käyttöönsä. 
2. Osakkeeseen ei voi kohdistaa minkäänlaista pakollista vastiket-
ta. Maksat vain, jos pelaat!
(IG Oy Imatra:n yhtiöjärjestys estää tämän)
3. IG Oy Imatra on velaton golfosakeyhtiö.
4. Osakkeilla on yksi ääni ja ne ovat tasa-arvoisia, myös maksujen 
suhteen.
5. IG Oy Imatra:lla on erittäin kustannustehokas toimintamalli ja 
hyvät yhteistyökumppanit

Tiedustelut:
Hallinto- ja myyntipäällikkö
Turkka Ollilainen 
puh. 0400 242300
tai sähköposti: turkka.ollilainen@imatrangolf.fi

VAKUUDEKSI:

Nimi: ______________________________________________________________ Henkilö- tai Y-tunnus:________________________________________

Katuosoite:________________________________________________________

Postinumero:______________________________________________________ Postitoimipaikka: ____________________________________________

Puhelin: ___________________________________________________________ Sähköposti:   __________________________________________________

Merkitsijän allekirjoitus: _________________________________________ Paikka ja aika: ________________________________________________

Nimenselvennys: _________________________________________________

LOMAKE POSTITETAAN TAI TUODAAN OSOITTEESEEN:  IG Oy Imatra, Golftie 11, 55800 Imatra (y-tunnus 3119147-9)


