
Katinkullan Pallohalli Oy  
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Katinkulta, 88610 Vuokatti  
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www.holidayclub.fi/isannointi  
________________________________________________________________________________ 
 
YHTIÖKOKOUSKUTSU 
 
  Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokouk-

seen, joka pidetään 8.10.2021 klo 11.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. 

 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. §:ssä mainitut asiat. Sekä päätetään 
kohdan 15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT, muuttamisesta mahdollista-
maan kokouksen kutsumisen koolle sähköpostitse. 

 
Osallistumisoikeus  
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 

yhtiön osakerekisteriin viimeistään 22.9.2021.  
 
Ilmoittautuminen  
  Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 

yhtiölle viimeistään 4.10.2021 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella 
”Yhtiökokousilmoittautuminen” Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai 
sähköpostilla ita@holidayclub.fi 
 

  Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakir-
ja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan 
yhtiölle kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

 
  Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamis-

ta kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput nou-
taneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. 

 
Asiakirjat  
  Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeen-

omistajan nähtävissä Katinkullassa yllä mainitussa osoitteessa 22.9.2021 alkaen. 
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Kutsu ja esi-
tyslista julkaistaan internetsivulla www.holidayclub.fi/isannointi 

 
Ehdotus voittovarojen käyttämiseksi  
  Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos 

siirretään voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta. 

http://www.holidayclub.fi/isannointi
mailto:ita@holidayclub.fi
http://www.holidayclub.fi/isannointi


Katinkullan Pallohalli Oy     Esityslista   

 

Varsinainen yhtiökokous 8.10.2021 

 

1. Kokouksen avaus  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa 24.09.2021 

  

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, 22.9.2021 – 8.10.2021 välisenä aikana.  

 

7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 

 

8. Esitellään tilintarkastuskertomus  

 

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

toimitusjohtajalle.   

 

10. Tilikauden tuloksen käsittely  

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 423,294.83 € jätetään omaan pääomaan eikä  

osinkoa jaeta.  

 

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 € / vuosipalkkio ja hallituksen 

puheenjohtajalle 3000 € / 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 tytäryhtiön palveluksessa, ei 

makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan  

 

12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan 

vastikkeen ja arvonlisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien.  

 

13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  

Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä.  

 

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta  

 

15. Päätetään yhtiöjärjestyksen kohdan 15 § muuttamisesta 

Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että kokouksen koollekutsuminen jatkossa mahdollista 

myös sähköpostitse. 

 

Nykyinen Yhtiöjärjestys: 

 

15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT          

 

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot 

osakkaille toimitetaan kirjallisesti näiden osakeluetteloon antamiin postiosoitteisiin 

tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä sanoma- tai muussa lehdessä aikaisintaan 4 

viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 



 
 

Hallituksen esitys: 

 

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan 

neljä viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu 

isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamääreellä 

osakkeenomistajille kirjallinen kutsu sähköpostitse heidän osakeluetteloon 

merkittyihin tai muutoin yhtiön tätä tarkoitusta varten tiedossa oleviin osoitteisiinsa, 

tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä sanoma- tai muussa lehdessä vastaavalla 

aikamääreellä. 
 

 

 

 

16. Muut esille tulevat asiat  

 

17. Kokouksen päättäminen 


