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ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT  ! 
 

 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.9.2020 Tampereella. Kokouksessa oli paikalla tai 
laillisesti edustettuna 219 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 1960 kpl. 
 

Yhtiökokouksessa tehdyt valinnat: 
Hallituksen jäseninä jatkavat toistaiseksi entiset: 
Maili Hanski, Jukka Rantanen, Kauno Nuutinen ja Annamaija Putkonen   

      
Tilintarkastaja:  

Tilintarkastajaksi valittiin Jarno Kuusisto ja varatilintarkastajaksi Jussi Pohjaranta,  
molemmat Talousvahvistus Oy:stä.  

   
Yhtiökokouksen päätöksiä: 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa osinkoa. 
 
Yhtiökokous vahvisti talousarviot kuluvalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2020 ja kerättävien 
vastikkeiden määrät seuraavasti: 
-  hoitovastike 30.9.2020 asti   8,00 € / yksikkö / kk 
-  hoitovastike 1.10.-30.11.2020 23,00 € / yksikkö / kk 
-  hoitovastike 1.12.2020 alkaen   9,50 € / yksikkö / kk 
 
-  rahoitusvastike pysyy ennallaan 10,10 € / jyv.osake / kk 
   
Yhtiökokous päätti, että Kiinteistö Oy Saariselkä Villas 2:n lainanlyhennysrahastoa 
kartutetaan osakkaiden tilikauden aikana mahdollisesti tekemien ylimääräisten 
lainaosuussuoritusten (kertasuoritusten) määrällä. 
 
Rahoitusvastikkeessa, lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten, 
kerättäviä lainan lyhennysosuuksia ei rahastoida. 
 
Yhtiökokous vahvisti rakennusrahaston määräksi 3.081.230,13 euroa. 
 
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 23§:n muuttamisesta siten, että jatkossa 
yhtiökokouskutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti.  
Tässä vaiheessa se tarkoittaa sähköpostitse, koska kiinteistöyhtiölle ei ole perustettu 
yhtiökohtaisia sivuja Holiday Clubin nettisivuille.  
 
Osakkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai jotka eivät halua vastaanottaa kutsuja 
sähköpostitse, kutsut lähetetään kirjepostina, niin kuin tähänkin asti. 
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Yhteystietoja 

Isännöitsijä 
Yhtiön nimetty isännöitsijänä / toimitusjohtaja Marja Paija     
   marja.paija@holidayclub.fi puh +358 43 825 3328 
Isännöintitoimisto 
Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere 
   isannointi@holidayclub.fi puh +358 30 687 0200 
Vastikelaskutus 
Holiday Club Resorts Oy, Tampereen talouden palvelukeskus, PL 619, 33101 Tampere 
   invoices.sales@holidayclub.fi   
Vuokratuottotilitykset  
ja lomien varaaminen 
   omavaraukset@holidayclub.fi  

 
SYYSTERVEISIN  !! 
Hallitus ja toimitusjohtaja 
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