
Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2   Kokouskutsu  

co Holiday Club Isännöinti 

PL 618, 33101 Tampere  

www.holidayclub.fi/isannointi p. 0300 870902 

 

Varsinainen yhtiökokous  

 

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 

yhtiökokoukseen, joka pidetään 14.6.2019 kello 12.00, Holiday Club Tampereen 

kylpylän kokoustiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.   
 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen  

käsiteltäväksi määrätyt asiat kaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018. Lisäksi 

yhtiökokouksessa käsitellään suunnattu maksullinen osakeanti ja yhtiöjärjestyksen 

muuttaminen. 

 

Tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. 

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 28.5. - 14.6.2019 välisenä 

aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 

Tampere.   

 

Tampereella 28. päivänä toukokuuta 2019  

 

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 

hallitus 

 

Liitteet:  esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös, 

 talousarvio 2019,  

 suunnattu maksullinen osakeanti, 

 yhtiöjärjestyksen muutos 

 

 

  Valtakirja  

 

Valtuutan/mme ____________________________________ käyttämään puolestani /mme  

puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 –yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka 

pidetään Tampereella 14.6.2019 klo 12.00.  

 

____________________________ ___ päivänä _______kuuta 2019 

paikka  

 

_______________________________   _________________________ 

osakkeenomistajan allekirjoitus    osakkeenomistajan allekirjoitus  

 

_______________________________   _________________________ 

nimenselvennys     nimenselvennys 

 

omistamani vko/vkot ______________________________ 



Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2    Esityslista    1(1) 

 

 

Varsinainen yhtiökokous 14.6.2019 
 

 

1. Kokouksen avaus  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään 

yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. 

 

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.  

  

6. Merkinnät  

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-  

asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa,  

osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 28.5. – 14.6.2019 välisenä aikana.  

 

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

8. Tilintarkastuskertomus 

 

9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.   

 

10. Tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tulosten käsittely  

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 voitto 948,47€ siirretään voitto / 

tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 

 

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

 

12. Käsitellään suunnattu maksullinen osakeanti (liite 1).  

 

13. Käsitellään merkintämaksun kirjaaminen kokonaisuudessaan SVOP rahastoon.  

Mikäli yhtiökokous on päättänyt hallituksen esittämässä muodossa pykälän 12., todetaan että 

merkintämaksu kirjataan kokonaisuudessaan SVOP rahastoon. 

 

14. Käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos 5§ (liite 2) 

 

15. Käsitellään talousarvio 2019 ja vahvistetaan vastikkeet.   

 

16. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  

 

17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta  

 

18. Kokouksen päättäminen 
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Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 
Liite 1 
Yhtiökokouskutsuun 
 

1 (1) 

   
   
   

 
 

 

Suunnattu maksullinen osakeanti 

 

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 hallituksen kokouksessa 01/2019 päätettiin ostaa yhtiölle Kiin-

teistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2:n osakkeet 325-388, jotka oikeuttavat huoneiston 5302 hallintaan. 

Osakkeisiin kohdistuu Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2:n yhtiölainaa yhteensä 105.916,96 € 

per 30.4.2019. Huoneistojen velaton myyntihinta on yhteensä 256.895,49 €. 

 

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle Holiday Club Resorts Oy:lle suunnatusta maksullisesta osakean-

nista koskien uusien osakkeiden 5302.1 – 5302.52 merkintäoikeutta (yhteensä 52 osaketta).  

 

Suunnatulle maksulliselle osakeannille on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n tarkoittama painava taloudel-

linen syy, sillä osakeannilla järjestetään ostettavien Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2 osakehuo-

neistojen lisääminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallittavaksi sekä Holiday Club Resorts Oy:n an-

taman velan kattamiseksi.  

 

Merkintähinta määräytyy siten, että velattomaan myyntihintaan lisätään yhtiön osakkeiden hankin-

nasta maksettavaksi tuleva varainsiirtovero, joka on 5.137,91 €. Merkintähinta on kokonaisuudes-

saan 262.033,40 €. Holiday Club Resorts Oy on antanut Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2:lle velan, 

jolla on suoritettu Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2 osakkeiden kauppahinta sekä varainsiirto-

vero. Näin ollen Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 on velkaa Holiday Club Resorts Oy:tä kohtaan 

yhteensä 156.116,44 euroa. Merkintähinta maksetaan välittömästi kun yhtiökokouksen päätös on 

tehty. Merkintähinta suoritetaan siten, että Holiday Club Resorts Oy kuittaa sille kiinteistöosakeyh-

tiötä kohtaan olevan edellä mainitun saatavan (156.116,44 euroa) merkintähinnasta ja loppuosan 

merkintähinnasta (105.916,96 euroa) Holiday Club Resorts Oy suorittaa käteisellä kiinteistöyhtiön 

pankkitilille.  

 

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 maksaa Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2 osakkeisiin 325-

388 kohdistuvan yhtiölainan, 105.916,96 euroa, pois saatuaan merkintämaksun Holiday Club Re-

sorts Oy:ltä. 

 

Holiday Club Resorts Oy sitoutuu maksamaan Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2:lle osakkeisiin 

325–388 kohdistuvan ylimääräisen lainanlyhennyksen pankin kulut ja lainan koron  30.4.–

30.6.2019 väliseltä ajalta. 

 

Merkintämaksu kirjataan kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. 



 Yhtiöjärjestyksen muutos, liite 2 

    
5 § OSAKKEIDEN HALLINTAOIKEUS 

 

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita Kiinteistö Oy HC Villas 

Saimaa Spa 2:n huoneistoja (joita hallitaan Kiinteistö Oy:n 

omistamilla osakkeilla) ja niissä olevaa irtaimistoa ja 

muuta niihin kuuluvaa, lomanvieton yhteydessä käytettäväksi 

tarkoitettua omaisuutta: 

 

Huon. Kerros  Tyyppi        P-ala    Osakk.  Osakk.   

nro        m2   lkm 

 

 

5105 1. krs 3h+k+s+las.p  64,5 m2   52  5105.1-5105.52 

5309 3. krs 2h+k+s+las.p. 44,5 m2   52  5309.1-5309.52 

5302 3. krs 3h+k+s+las.p  64,5 m2  52 5302.1-5302.52 

5403 4. krs 2h+k+s+las.p  44,5 m2   52  5403.1-5403.52 

5406 4. krs 3h+k+s+las.p  64,5 m2   52  5406.1-5406.52 

 

Yhteensä viisi (5) huoneistoa, 282,5 m2 ja 260 osaketta. 

Viikko 47 on huoltoviikko, jonka aikana asunnoissa 

suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja 

peruskorjauksen edellyttämät työt. Suuremmat 

peruskorjaukset ja huollot voidaan suorittaa myös 

muiden viikkojen aikana, jolloin osakkeenomistaja ei voi 

käyttää omaa viikkoansa Tällaiset ylimääräiset huollot 

eivät vapauta omistajaa vastikkeenmaksuvelvollisuudesta. 

 
Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 

yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan 

yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot 

vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat 

yhtiölle. 

 

Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon 

numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan 

huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. 

Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron 

osoittamaa edellisen viikon perjantaina klo 16.00 ja 

päättyy seuraavan kalenteriviikon perjantaina klo 11.00. 

 
    



KIINTEISTÖ OY SAIMAA SPA LODGE 2
TALOUSARVIO 2019

1.1.2019-31.12.2019

Toteutuma       
1.1.2018-

31.12.2018

BUDJETTI 
1.1.2019-

31.12.2019

TUOTOT 

Vastikkeet 53601 53601
Käyttökorvaukset 283
Tuotot yhteensä 53 884 53 601 

Vastike
Palkat ja palkkiot 150 150 
Yhtiökokouskulut 530 600 
Hallituksen kulut 335 400 

Koy HC Villas Saimaa Spa 2 vastikkeet 24 883 25 000 
Kalustonkorjaus ja huolto 304 500 

Kiinteistöhuolto 2 039 2 100 
Vastaanottopalvelut 5 304 5 350 

Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 4 080 4 100 
Vakuutukset 694 700 

Tilintarkastus 682 700 
Pankki-,posti-, perintä- ja rek.maksut 578 600 

Pienkalusto 200 200 
Pesulapalvelut 2 372 2 600 

Siivoukset 7 765 8 000 
Suursiivoukset 1 289 600 

Kuluvat käyttötarvikkeet 5 1 000 
Osakastoiminnot 610 600 

Muut kulut 222 401 
52 041 53 601 

VASITKETUOTOT YHTEENSÄ 52 041 53 601 

 

Vastikkeet 1.1.2019-31.12.2019 Yhtiövastike/viikko
Huoneisto   64,5m2 311,00
Huoneisto   44,5m2                  214,50    


