
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 10.3.2022 

Lisääntynyt golfharrastajien määrä ei ole korjannut golfosakkeiden vaihdettavuuteen liittyviä ongelmia. 

Golfosakkeen myyminen on edelleen hyvin hidasta ja ostajia on huomattavasti myyjiä vähemmän. Oy Sea 

Golf Ab:n hallitus on edennyt vaiheittain golfyhtiön osakkaiden aseman parantamisessa ja golfyhtiön 

taloudellisen aseman vahvistamisessa. Golfyhtiön osakkeet on osakkaiden toimesta muunnettu yhteen 

yhteneväiseen E-osakesarjaan vuoden 2012 yhtiökokouksen päätöksen myötä. Vuonna 2016 yhtiökokous 

päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jossa osakkeen maksut jaettiin kahteen osaan, hoitovastikkeeseen ja 

pelikausimaksuun, joista molemmista päättää vuosittain yhtiökokous. Muutos antoi osakkaalle 

mahdollisuuden jättää osake ”lepäämään” pelikausittain käytön puuttuessa, jolloin maksettiin vain 

hoitovastikkeen osuus. 

Oy Sea Golf Ab:n hallitus on arvioinut, että yhtiöllä on noin 250-300 pelioikeutta ja osaketta, joille ei ole 

käyttöä. Arvio on tehty vuosittain lepäämään jätettävien pelioikeuksien määrän perusteella. Osakkaiden 

ikärakenne huomioiden, on todennäköistä, että käyttämättömien pelioikeuksien ja osakkeiden määrä tulee 

jatkossa kasvamaan. Golfyhtiön kannalta riskinä on myös osakkeiden päätyminen vastikemaksujen 

ulottumattomiin. 

Edellä kerrottujen seikkojen perusteella Oy Sea Golf Ab:n hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 

muuttamista siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään kohta, jossa golfyhtiön hallitus valtuutetaan 

vastaanottamaan golfosake takaisin yhtiölle, kun osakkeelta on maksettu erikseen määritelty hankintahinta 

golfyhtiölle. Hankintahinta olisi 2.000,00e jokaista luovutettavaa E-osaketta kohden. Hankintahinta olisi 

sama seuraavat 10 vuotta (31.12.2032 saakka), jonka jälkeen yhtiökokous päättää hankintamaksusta.  

 

Yhtiöjärjestyksen kirjaus: 

”14 § Omien osakkeiden vastaanotto 

Yhtiöllä on velvollisuus hankkia osakkeenomistajan E-sarjan osake, jos osakas tarjoaa osaketta yhtiölle. 

Yhtiön velvollisuus hankkia osake edellyttää, että kaikki hankittavaksi tarjotun osakkeen maksut ja 

velvoitteet on maksettu yhtiölle. Hankinta edellyttää, että osakkeenomistaja luovuttaa osakkeen yhtiölle 

asiamukaisella kauppakirjalla. Lisäksi osakkeenomistajan on maksettava kustakin hankittavasta E-sarjan 

osakkeesta hankintahintana yhtiölle kaksituhatta (2.000) euroa. Hankintahinta on voimassa vuoden 2032 

loppuun saakka, jonka jälkeen yhtiökokous päättää hankintahinnasta.  

Hallitus määrää tarkemmin hankinnan menettelystä ja ehdoista.” 

 

Samassa yhteydessä lisätään yhtiöjärjestyksen 2§ koskien toimialaa kohta arvopaperikaupasta sekä 

poistetaan yhtiöjärjestyksestä maininnat B- ja C-sarjan osakkeista yhtiöjärjestyksen kohdissa 4§ ja 6§, sillä 

niitä ei ole enää annettuna ulos. Hallituksen esittämä pykälä omien osakkeiden vastaanotosta tulisi 

yhtiöjärjestykseen kohdalle 14§ ja varsinainen yhtiökokous kohtaan 15§. Varsinaisen yhtiökokouksen 

asialista muutetaan vastaamaan uutta yhtiöjärjestystä. Nykyinen yhtiöjärjestys ja hallituksen esittämä uusi 

yhtiöjärjestys ovat yhtiökokouksen materiaalin liitteinä. 

Osakkeiden hankintamenettely toteutetaan siten, että omistusten arvo ei muutu yksittäisten 

osakkeenomistajien osalta. 



 

Hankintakirjauksen perustelut: 

Muutos osakkaan kannalta 

- Menettely antaa osakkaalle mahdollisuuden päästä turvallisesti ja hallitusti eroon golfosakkeesta.  

- Kaikki yhtiön ulkona olevat osakkeet ovat E-sarjan osakkeita, jotka sisältävät kukin yhden 

pelioikeuden. Tällöin hankintaehdot olisivat myös jokaiselle E-osakkaalle yhteneväiset. Yhtiön 

osakkeisiin ei kohdistu velkaosuuksia. 

- Nykyisellä hoitovastiketasolla hankintahinta vastaa osakkeen 8 vuoden pakollisia maksuja.  

- Maksullinen hankinta varmistaa sen, että jäljelle jäävien osakkeiden vastikemaksuun ei kohdistu 

hankinnasta johtuvaa korotuspainetta vuosiin.  Jäljelle jäävien osakkeiden omistus yhtiöstä myös 

kasvaa hallituksen mitätöidessä osakkeet. 

 

 

Muutos golfyhtiön kannalta 

- Hallituksen käsitys on, että esitetty tapa luovuttaa osake takaisin golfyhtiölle on laajalti 

hyväksyttävissä, sillä se turvaa yhtiön taloudellisen aseman, jonka myötä yhtiön perimien ja 

yhtiökokouksen päättämien maksujen kehitys pysyy taloudellisin perustein maltillisena ja maksujen 

korotukset yleistä kustannustasoa vastaavina.  

- Omistajilleen turhien osakkeiden poistuminen vähentää myös kertapelioikeuksien ja 

vuokrapelioikeuksien tarjontaa, joka kasvattaa yhtiön tuloja näiltä osin.  

- Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan sijoittamaan hankintamaksuista saatavat varat. 

- Hankintapykälä on yhtiön talouden kannalta tärkeä, sillä uhkana on omistajilleen ylimääräisten 

osakkeiden päätyminen muussa tapauksessa ennen pitkää vastikemaksujen ulottumattomiin. 

Luopumismahdollisuus on pitkällä aikavälillä myös osakkeen ostoa tukeva, sillä osakkaalla olisi 

jatkossa tiedossa aina varma yhtiöjärjestyksen mukainen oikeus luopua osakkeesta. 

- Edellä olevien perusteluiden mukaan golfyhtiön hallitus katsoo, että menettelylle on painava 

taloudellinen syy ja että kenenkään yhtiön yksittäisen osakkaan maksuvelvollisuus yhtiötä kohtaan 

ei päätöksen myötä kasva.  

 

Hankintapäätöksen eteneminen 

Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta tulee hyväksyä sellaisenaan. Niin ikään 

yhtiökokouksen tulee hyväksyä hallituksen esitys poistaa toistaiseksi voimassa oleva valtuutus 

hallitukselle vastaanottaa osakkeita takaisin kuolinpesiltä erikseen määritellyin ehdoin. Mikäli 

yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta hallituksen esittämällä tavalla, tulee muutos 

voimaan sen jälkeen, kun uusi yhtiöjärjestys on saatu rekisteröityä PRH:ssa. Vuoden 2022 

hoitovastikkeet laskutetaan vielä normaalisti. Kaikista muista hankinnan menettelyistä ja ehdoista 

päättää hallitus. 

 

 

 


