
Kiinteistö Oy Pyhäniemi III, Kihniö    26.4.2019 
 
KOKOUSKUTSU 
Kiinteistö Oy Pyhäniemi III -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
lauantaina 18.5.2019 klo 14.00 alkaen Pyhäniemen ravintolan tiloissa, osoitteessa Pyhäniementie 251, Kihniö. 
 
Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokousjärjestelyjä varten viimeistään 15.5.2019! Kokouk-
seen osallistuville annetaan ilmoittautumisen perusteella keittolounaslipuke, joka on käytettävissä kokouspäi-
vän aikana. Puh 03068 70200 tai isannointi@holidayclub.fi  tai Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 TAMPERE.  
Pyydetään ilmoittamaan yhtiön nimi sekä osallistujien nimet kokoustarjoilun onnistumiseksi. 
  

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, sekä rahoitusvastikkeiden, 
ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta tarvittaessa. Päätetään 
vuoden 2020 talousarvioehdotuksen vahvistamisesta ja vuosina 2019 sekä 2020 perittävistä vastikkeista. Päätetään 
hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta hankkia yhtiön omia osakkeita konkurssipesältä, jolla ei ole varoja vastike-
saatavien suorittamiseksi, sekä valtuutuksen myöntämistä hallitukselle kyseisten osakkeiden vuokraamiseksi tai reali-
soimiseksi. Katso liite 1. Kokous pidetään samanaikaisesti alueen muiden yhtiöiden kanssa. 
  

Tuloslaskelma, tase ja hallituksen toimintakertomus, sekä talousarvio vuosille 2019 ja 2020 ovat tämän kokouskutsun 
liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta Holiday Club Isännöinnin toimis-
tossa ajalla 2.5-17.5.2019, klo 9 -16 arkipäivisin, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Lisäksi liitteenä on Kiin-
teistö Oy Pyhäniemi I:n toimintakertomus ja talousarvio vuosille 2019 ja 2020. 
 

Tervetuloa!  HALLITUS 
 

ESITYSLISTA 

1 § Kokouksen avaus 

2 § Kokouksen järjestäytyminen, Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 § Merkinnät  

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimis-

tossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 2.5-17.5.2019 välisen ajan.  

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 

7 § Tilintarkastuskertomus  

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen 

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet 

12 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen   

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2019 ja 2020,  

hallituksen esitys liitteenä. Lisäksi päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta kerätä tarvittaessa enintään yhtä 

viikkovastiketta vastaava ylimääräinen vastike. 

14 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahas-

toimisesta  

15 § Hallituksen jäsenten valinta 

16 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 

17 § Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta hankkia yhtiön omia osakkeita 

18 § Kokouksen päättäminen 
19 § Muut asiat  
        Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VALTAKIRJA 

Valtuutan/mme _______________________________________________ edustamaan ja käyttämään äänioikeuttani/mme 

 

omistamamme osakkeen/osakkeiden numero/t _______________ osalta Kiinteistö Oy Pyhäniemi III -nimisen yhtiön  

yhtiökokouksessa 18.5.2019. 

__________________, ___ .___ 2019 

 

_________________________________          ___________________________________ 

Nimetylle henkilölle osoitettu valtakirja on oltava, mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, kaikki 

osakkaat eivät tule kokoukseen ja osakas haluaa käyttää äänioikeuttaan (koskee myös puolisoita). 



YHTIÖKOKOUSVIIKONLOPUN 

M Ö K K I T A R J O U S 

OSAKKAILLE 

perjantaista 17.05.   -   maanantaihin 20.05.  klo 12.00 

KOLME  VUOROKAUTTA 

Studio 110,- 

1 mh   120,- 

2 mh   140,- 

3 mh   160,- 

4 mh   180,- 

 

Varaukset:  045 1244 666  tai  asta.sarvela @ gmail.com 

 

MAKSU  TILILLE 

Kiinteistö Oy  Pyhäniemi I 

FI64 4473 1120 0146 40 

Viesti:  Yhtiökokousviikonlopun mökkivuokra 

 

 

 

 
 

 

H Ä V I T Y S M Y Y N T I 
 

Pyhäniemen  Vapaa-ajantalolla  ennen  yhtiökokousta 

Lauantaina  18.05.2019  klo 10 – 14 

 

Myydään kaikenlaista käytöstä poistettua ! 

 

•  laituri  ( muoviset putkiponttoonit ) 

•  liesiä, tiskikoneita, mikroja, radioCD-soittimia 

•  keraamisia liesitasoja kahdella keittopaikalla 

•  joustinsänkyjä  80x200, 140x200 

•  joustinpatjoja   80x200,  80x210 

•  peittoja, tyynyjä 

•  mattoja 

•  tuolia, jakkaroita 

•  kattiloita, kasaria, veitsiä 

•  puisia seinä- ja kattovalaisimia 

•  takanluukkuja kahdella ovella, muurausleveys 55 x 48 cm 

•  tuhka- ja nuohousluukkuja, takkasettejä, teräsaltaita 

ym. 

Peräkärry mukaan ! 

 


