
Katinkullan Kiinteistöt Oy    Esityslista   

 

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 

 

1. Kokouksen avaus  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2019 heidän yhtiölle 

ilmoittamiinsa osoitteisiin.  

 

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.   

6. Merkinnät  

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat 

olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 1.4.2019 – 25.4.2019 välisenä aikana.  

 

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

8. Tilintarkastuskertomus  

 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle.   

 

10. Tilikauden tuloksen käsittely  

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos - 291.565,62 € siirretään  

voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.  

 

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2200 € / vuosipalkkio ja hallituksen 

puheenjohtajalle 3300 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin 

voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien 

päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen 

tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on 

maksettu laskun mukaan  

 

12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.   

 

13. Käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuosille 2019 ja 2020 

 

14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (5-12) ja valitaan hallituksen jäsenet.  

Tilikauden aikana hallituksessa toiminut kahdeksan jäsentä  

 

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta  

 

16. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n 

konkurssipesältä.  

Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n 

konkurssipesältä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia 

suunnatusti yhtiön  

omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu 



kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta  

vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta.  

 

Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen  

syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja  

vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei  

kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan  

tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi.  

Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien  

kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö  

pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen  

osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja).  

 

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden 

hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 31.12.2020 mennessä.  

 

Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita 

vastaan.  

Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen 

omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna 

yhtiön maksukykyä.  

 

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti  

hankittavien osakkeiden myymisestä. 

 

 

17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta  

Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla 

lainaosuussuorituksilla.   

 

18. Muut esille tulevat asiat 

 

19. Kokouksen päättäminen 


