
        YHTIÖJÄRJESTYS 
        KIINTEISTÖ OY MIRADOR 10 
 
        1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mirad or 10 ja kotipaikka 
        Helsinki. 
 
        2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita  osalukunsa mukaista 
        osaa Espanjan Mijasin alueella Malagassa Ca lahondassa 
        sijaitsevia maa-alueita RN:ot 35215 ja 3521 7 sekä omistaa ja 
        hallita niillä olevia loma-asuntoja tunnuks eltaan A 15 ja A 16. 
        Yhtiön omistamat loma-asunnot ovat viikko-o sakkeina osakkaiden 
        käytössä. 
 
        3 § Yhtiön osakepääoma on kymmenentuhattane ljäsataa- 
        yhdeksänkymmentäneljä euroa ja yhdeksänkymm entäkaksi senttiä 
        jaettuna sataanneljään (104) sadan euron ja  yhdeksänkymmentä 
        yhden sentin (100,91) suuruiseen osakkeesee n. Nimellisarvo ei 
        ole tarkka arvo. 
 
        Yhtiön osakekirjat painetaan Suomen Pankin Setelipainossa Setec 
        Oy:ssä. 
 
        4 § Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yht iön omistamia 
        loma-asuntoja A15 ja A16 seuraavasti: 
 
        Huon.  Huoneisto-    Osakk.   Osakk. Huonei ston hallinta 
        nro    p-ala m2      nrot     lkm    vikot 1-52 
        A15    83+ 
               parveke 
               12+11,5+4,5   53-104   52     1-52 
        A16    88+ 
               parveke 12+ 
               11,5+7        105-156  52     1-52 
 
        Kukin osake tuottaa oikeuden hallita mainit tua huoneistoa yhden 
        kalenteriviikon ajan vuosittain. Osakkeen n umero tarkoittaa sitä 
        kalenteriviikon järjestysnumeroa, jonka aja n huoneisto on 
        osakkeenomistajan hallinnassa. 
 
        Loma-asunnon viikoittainen hallinta-aika al kaa edellisen viikon 
        perjantaina klo 18.00 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina 
        klo 11.00. 
 
        Osakkeet numerot 104 ja 156 oikeuttavat hal litsemaan huoneistoa 
        myös viikon 53. 
 
        Viikon nro 4 hallintaan oikeuttavat osakkee t numerot 56 ja 108 
        on varattu huoneiston huoltotarkoitukseen, eikä niiltä peritä 
        tältä ajalta vastiketta. 
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        Loma-asuntoalueella sijaitsevat loma-asukka iden yhteiseen 
        käyttöön tarkoitetut piha-alueet ovat osakk aiden käytössä 
 
 
        erikseen määritellyllä tavalla hallituksen antamien ohjeiden 
        mukaisesti. 
 
        5 § Yhtiön omistama loma-asunto voidaan lii ttää kansainvälisen 
        vaihtojärjestön lomakohteeksi, jolloin yhti ö sitoutuu 
        noudattamaan jäsenyyteen liittyviä velvoitt eita. 
 
        6 § Yhtiö ostaa tarvitsemansa huolto- ja 
        kiinteistönhoitopalvelut palvelu- ja huolto yhtiöltä. 
 
        7 § Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiöl le kaikesta siitä 
        vahingosta, minkä he normaalin kulumisen li säksi loma-asunnolle 
        tai sen kalusteille tai muille varusteille aiheuttavat. Yhtiön 
        tulee kuitenkin korjauttaa kaikki ne huonei ston rakenteesta 
        johtuvat sisäpuoliset viat sekä sellaiset l ämpö-, vesi- ja 
        viemärijohdot, jotka olivat loma-asunnossa kun se luovutettiin 
        osakkeenomistajalle tai jotka yhtiö myöhemm in on huoneistoon 
        laittanut. 
 
        Osakkeenomistajalla on oikeus vuokrata huon eistonsa toiselle 
        henkilölle, mutta osakkeenomistaja on kuite nkin vastuussa 
        viikkovastikkeen suorittamisesta yhtiölle. 
 
        8 § Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien h allitsemistaan 
        tiloista yhtiöille suoritettavan viikkovast ikkeen suuruuden 
        käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittu ja huoneistojen 
        pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti  niin, että yhdeltä 
        osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneist on vastikkeesta, 
        jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. 
 
        Huoltoviikon 4 hallintaan oikeuttavalta osa kkeelta numero 4 ei 
        peritä vastiketta. 
 
        Erilliskorvauksena jokainen asukas maksaa i tse sähkön 
        kulutuksesta toteutuneen sähkömittarin luke man mukaisesti. 
 
        Vastikkeiden maksuajasta ja -tavasta sekä v iivästyskoron 
        perimisestä ja suuruudesta päättää yhtiön h allitus. 
 
        Mikäli osakkeenomistaja ei maksa erääntynyt tä yhtiövastiketta, 
        huoneisto voidaan hallituksen päätöksellä o ttaa 
        asunto-osakeyhtiölain (809/91) 8 luvun sään nösten mukaisesti 
        yhtiön hallintaan sen osakkeen tarkoittaman  viikon ajaksi, miltä 
        vastikkeen maksu on laiminlyöty. Tähän mene ttelyyn sovelletaan 
        kuitenkin asunto-osakeyhtiölain 84 §:ssä ta rkoitetun huoneiston 
        hallintaanottoa koskevan päätöksen moiteaja n sijasta 
        osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n mukaista moit eaikaa. 
 
        9 § Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja mak samaan yhtiölle 
        huoneiston huoneistoalan mukaan laskettavan  osuuden yhtiön 
        pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suo ritusten tulee 
        tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Ha llitus voi määrätä 
        kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suor ituserän suuruuden. 
        Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuu ssuoritukset yhtiön 
 
 
        on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen ly hentämiseen sen 
        mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. 
 
        Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena 
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        kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosu utta vastaavan 
        lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja m ahdolliset 
        indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykse t laskettuina siihen 
        päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituk sella lyhentää 
        vastaavia lainojaan. Jos yhtiön, lainoja os uussuorituksella 
        lyhentäessä, joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on 
        lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittan ut, osakkeenomistajan 
        on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lis ämeno. 
 
        Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkee nomistajalta 
        perittävä vastike lasketaan vastaamaan häne n osuuttaan yhtiön 
        kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä  momentissa 
        mainituista lainoista aiheutuneista menoist a. Milloin 
        osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudesta an vain osan, 
        määrätään hänen osaltaan vastike siten, ett ä siihen edellä 
        mainituista muista menoista aiheutuvan osuu den lisäksi lasketaan 
        kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamat toman lainaosuuden 
        yhtiölle aiheuttamat menot. 
 
        10 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen 
        käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuulu u yhdestä neljään 
        (1-4) varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäsenten lukumäärä on 
        alle kolme, on lisäksi valittava yksi (1) v arajäsen. Hallituksen 
        jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 
        yhtiökokouksen päättyessä. 
        Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohta jan ja kokoontuu 
        puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yht iön asiat sitä 
        vaativat. 
 
        Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kui n puolet hallituksen 
        jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. 
 
        Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenj ohtajan mielipide, 
        puheenjohtajan vaalissa kuitenkin arpa. 
 
        Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien 
        läsnäolleiden on allekirjoitettava. 
 
        Yhtiön hallitus laatii ja vahvistaa huoneis toille 
        järjestyssäännöt, joita asukkaat ovat velvo llisia noudattamaan. 
        Hallitus ja sen nimeämät valvovat, että tät ä yhtiöjärjestystä ja 
        vahvistettuja sääntöjä noudatetaan. Hallitu s valvoo niin ikään 
        yhtiön hallussa olevan omaisuuden käyttöä j a kuntoa. 
 
        11 § Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittäm ä toimitusjohtaja, 
        jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräys ten mukaan hoitaa 
        yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja  ei saa toimia 
        hallituksen puheenjohtajana. 
 
        Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion m äärää hallitus. 
 
 
        12 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallitu ksen puheenjohtaja ja 
        toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi ha llituksen jäsentä 
        yhdessä. 
 
        Yhtiö voi antaa yhtiön palveluksessa olevil le tai muille 
        henkilöille oikeuden kirjoittaa yhtiön toim inimi yksin tai kaksi 
        yhdessä. 
 
        13 § Prokuroiden antamisesta päättää hallit us. 
 
        14 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintark astaja ja hänellä 
        yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan te htäväänsä 
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        toistaiseksi. 
 
        15 § Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään ka lenterivuosittain. 
 
        16 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä v uosittain hallituksen 
        määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluess a tilikauden 
        päättymisestä. 
        Kokouksessa on 
 
        esitettävä 
        1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelma n, taseen ja 
        toimintakertomuksen 
        2. tilintarkastuskertomus 
 
        päätettävä 
        3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta  
        4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tasee n mukainen voitto tai 
        tappio antaa aihetta 
        5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille j a toimitusjohtajalle 
        6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matk akustannusten 
        korvausperusteista 
        7. hallituksen jäsenten lukumäärästä 
 
        vahvistettava 
        8. talousarvio ja samalla määrättävä osakke enomistajien yhtiölle 
        suoritettavien perus- ja palveluvastikkeide n suuruus 
 
        valittava 
        9. hallituksen jäsenet 
        10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatil intarkastaja 
 
        17 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan lähe ttämällä se postitse 
        osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamalla, o sakerekisteriin 
        merkityllä osoitteella. Kokouskutsujen tied oksiantamisen tulee 
        tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viim eistään kahta viikkoa 
        ennen kokousta. 
 
        18 § Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksess a yhtä monta ääntä 
        kuin osakettakin. Poissaolevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa 
        valtuuttamansa asiamiehen kautta. 
 
 
        Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenen emmistöllä, mikäli ei 
        ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta  tai osakkeisiin 
        liittyvän hallintaoikeuden muuttamisesta, j otka edellyttävät, 
        että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annet uista äänistä ja 
        kokouksessa edustetuista osakkeista päätöks iä kannattavat. 
        Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen ja yhti ön purkaminen 
        edellyttävät, että kaikki osakkeenomistajat  kannattavat 
        päätöstä. 
 

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki
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