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Yhtiökokous  
 

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön hallinnon 
luovutuksen sisältävään yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.7.2020 kello 11.00, Holiday Club 
Katinkullan kokoustiloissa, osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti  
 
Yhtiökokouksessa käsitellään välitilinpäätös 19.12.2019 sekä muut esityslistalla (liite) olevat 
asiat. 
 
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö hyväksyisi maanvuokrasopimuksen 
muutoksen, jolla suurennettaisiin yhtiön vuokraamaa maa-aluetta. Muutoksella tuotaisiin 
vuokrattavan maa-alueen piiriin rakentamattomat huoneistot, jotka tällä hetkellä sijaitsevat 
Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuiston vuokraamalla maa-alueella. 

Muutoksen johdosta maanvuokran kokonaismäärä nousisi, mutta muutos ei käytännössä 
nostaisi kunkin osakkeenomistajan maksaman vastikkeen määrää maanvuokran osalta, sillä 
maanvuokran kokonaismäärä nousisi samassa suhteessa kuin huoneistojen lukumäärä nousisi 
huoneistojen valmistuessa. 

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että 
yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmään lisätään osakkeet 613-1188 (yhteensä 576 osaketta), ja 
niiden tuottaman hallintaoikeuden kohteena olevat uudet, rakennettavat huoneistot.  
Huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita tarjottaisiin merkittäväksi Holiday Club Resorts 
Oy:lle suunnatussa osakeannissa. Yhtiö rakennuttaisi sanotut asunnot ja ottaisi rakentamista 
koskevan lainan, mutta yhtiöjärjestystä muutettaisiin siiten, että uudet osakkeet vastaavat 
kysymyksessä olevasta lainasta johtuvasta rahoitusvastikkeesta. 

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiö tekisi käyttöoikeussopimuksen Kiinteistö Oy Katinkullan 
Golfpuiston kanssa. Käyttöoikeussopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiöiden yhteisistä 
käyttöoikeuksista mm. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymiin, ajoteihin ja sisäänajoväylään 
sekä kaapelivienteihin ja -varauksiin. Käyttösopimuksen tekemisen hyötynä on se, että yhtiön 
käyttöoikeus saataisiin kirjallisesti vahvennetuksi. Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuiston 
käyttöoikeudet kirjataan mahdollisuuksien mukaan myös yhtiön tekemään 
maanvuokrasopimukseen. 

Välitilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. 
 
Vakuus rakentamista ja huoneistojen kauppaa koskevien sopimusten täyttämisestä vapautuu 
viimeistään 12 kuukauden kuluttua yhtiön rakennusten vuositarkastuksen pitämisestä. 
Vakuus ei kuitenkaan vapaudu, jos yhtiö tai osakkeenostaja vastustaa vakuuden vapautumista 
ja saattaa asian hakemuksella kuluttajavalituslautakunnan tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
Vapautumista vastustavan on ilmoitettava vastustuksestaan vakuuden antajalle tai sille 
talletuspankille, joka on vakuudeksi vastaanottanut pankkitalletuksen, sekä toimitettava 
vakuuden antajalle tai talletuspankille kuluttajavalituslautakunnan tai käräjäoikeuden antama 
todistus asian vireille saattamisesta ennen edellä säädetyn määräajan päättymistä uhalla, että 
vakuus muuten vapautuu. 
 
Täsmälliset hallituksen päätösesitykset esityslistalla olevista asioista sekä kokousasiakirjat 
ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.7. – 8.7.2020 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin 
toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere ja ne lähetetään pyydettäessä 
osakkeenomistajalle. Tässä kutsussa esitetyt päätösesitykset ovat yleisluontoisia. 
 
Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan 
etukäteen osallistumisestaan kokoukseen Riku Rauhalalle puhelimitse 040 087 2820 tai 
sähköpostitse riku.rauhala@holidayclub.fi. Samoja yhteystietoja käyttämällä voitte myös 
esittää kokousta koskevia lisätietopyyntöjä tai toimittamaan kokousasiakirjat. 



 

 

 
 

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park 
hallitus 
 
Liitteet:  esityslista, välitilinpäätös, tilintarkastajan lausunto 



 

 

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park  Esityslista    
 
 
Yhtiökokous 10.7.2020 klo 11.00 
Vuokatti 
 
 

1. Kokouksen avaus  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

5. Esityslistan hyväksyminen 

6. Maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja käyttöoikeussopimuksen tekeminen 

7. Suunnatusta osakeannista päättäminen tai hallituksen valtuuttaminen päättämään 

suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

8. Uusien huoneistojen rakentamisesta, rakentamista koskevasta lainasta ja hallituksen 

valtuuttamisesta lainan ottamiseen (ml. valtuuttaminen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 

kiinnitysten, panttausten ja muiden vakuusjärjestelyjen osalta) sekä hallituksen valtuuttamisesta 

tekemään uusia huoneistoja koskevan RS-sopimuksen ja muut RS-järjestelmän edellyttämät 

toimenpiteet päättäminen 

9. Ilmalämpöpumpuista päättäminen 

10. Käsitellään luovutustase / välitilinpäätös 19.12.2019 

11. Rakennustyön teknistä toteutumista koskevien tietojen käsittely 

12. Tilintarkastuskertomus 

13. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

14. Todetaan hallinnon luovutus osakkeenomistajille 

15. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 

16. Hallituksen jäsenten lukumäärä 



 

 

17. Hallituksen jäsenten valinta 

18. Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta 

19. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta 

20. Päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta 

21. Kokouksen päättäminen 
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