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YHTIÖKOKOUSKUTSU 
 
  Katinkullan Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Katinkultaniemi, Kiinteistö Oy Katinkullan 

Hiekkaniemi, Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju ja Kiinteistö Oy Katinkultaranta 
osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjan-
taina 25.9.2020 klo 10.00 Holiday Club Katinkullassa, osoitteessa Katinkullantie 15, 
88610 Vuokatti. 

 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle mainitut 
asiat sekä yhtiöjärjestyksen muutosehdotus seuraavasti; Kutsu sekä varsinaiseen 
että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan neljä viikkoa ja vii-
meistään viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu isännöintiyhtiön verkkosi-
vuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamääreellä osakkeenomistajille kirjallinen 
kutsu postitse tai sähköpostitse heidän osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin-
sa. 
Lisäksi Katinkullan Kiinteistöt Oy:n yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle kerät-
tävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuodelle 2021 sekä päätetään lainanly-
hennysrahaston kartuttamisesta, jota voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla 
lainaosuussuorituksilla.   
Kiinteistö Oy Katinkultaniemen hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hankkia 
suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä (esityslista). 
 

 
Osallistumisoikeus  
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 

yhtiön osakerekisteriin viimeistään 31.8.2020.  
  

Osallistumisoikeuden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden tarkistamiseksi osallistu-
jan tulee ilmoittaa osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen  
katinkullanyhtiot@holidayclub.fi  21.9.2020, klo 16.00 mennessä.   

 
Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. 
Etäyhteyden kautta on mahdollisuus seurata kokousta, kommentoida ohjelman 
Chat-työkalun tai sähköpostin välityksellä katinkullanyhtiot@holidayclub.fi 
Etäosallistujat eivät voi äänestää. Osakkaan sähköpostiin tulee kokouskutsulinkki, 
josta yhtiökokousta pääsee seuraamaan. Suosittelemme tarkistamaan etäyhteyden 
teknisen toimivuuden jo etukäteen, yhteyden toimivuus on osakkaan itsensä vas-
tuulla. 

 
Ilmoittautuminen  
  Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouk-

seen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 21.9.2020 klo 16.00 mennessä joko 
kirjallisesti osoitteella: 

 
”Yhtiökokousilmoittautuminen” Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai 
sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi  
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  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 edellä mainitussa osoitteessa 31.8.2020 alkaen. 
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkais-
taan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä  
www.holidayclub.fi/isannointi 31.8.2020 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla  
yhtiökokouspaikalla. 

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

siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta. 
 


