
St. Laurence Golf Oy:n hallitukselle 
 
OSAKASALOITE 
 
Vaadin OYL 5§5 viitaten St. Laurence Golf Oy:n 2019 syysyhtiökokouksen esityslistalle 
yhtiöjärjestyksen muutosasian. 
 
Ehdotan että nykyisestä yhtiöjärjestyksestä poistetaan §19 kokonaisuudessaan ja 
muutetaan §14 jossa määrätään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat syysyhtiökokouksen 
osalta. Pykälään lisätään syysyhtiökokoukselle käsiteltäviin asioihin että päätetään 
seuraavan vuoden osalle yhtiölle lunastettavien osakkeitten määrä. Mikäli osakkeita 
tarjotaan vastaanotettavaksi enemmän kuin yhtiökokous päättää niitä vastaanottaa, niin 
vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla.  
 
 
Uusi sanamuoto 
 
14 § Varsinaisissa yhtiökokouksissa käsitellään seuraavat asiat:  

 
Kevätkokouksessa on esitettävä 
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot 
- toimintakertomus 
- tilintarkastuskertomus päätettävä tuloslaskelman ja taseen sekä 
toimintakertomuksen vahvistamisesta toimenpiteistä, joihin vahvistetun 
taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ottaen huomioon, että 
yhtiö ei saa jakaa osinkoa 
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 
käsiteltävä 
- muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Syyskokouksessa on 

 
Päätettävä 
- seuraavan tilikauden talousarvio ja osakkeenomistajilta yhtiölle 
suoritettavien vastikkeiden suuruus 
- seuraavan kauden peliohjesääntö mukaan lukien nuoriso- ja 
junioripelioikeuksista perittävät maksut 
-seuraavan tilikauden vastaanotettavien omien osakkeitten lukumäärä 
Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei 
kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen 
kohdistuva rahoitusvastikeosuus on kokonaisuudessaan maksettu . Mikäli 
osakkeita tarjotaan vastaanotettavaksi enemmän kuin yhtiökokous päättää 
niitä vastaanottaa, niin vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu 
arpomalla seuraavan elokuun aikana. 
 
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä 

 
valittava 



- hallituksen jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien jäsenten tilalle 
- tarvittaessa tilintarkastajat ja heidän varamiehensä 

 
käsiteltävä 
- muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

 
PERUSTELUT 
 
Osakkeenomistajalle joka haluaa luopua lopullisesti osakkeestaan tulee antaa siihen 
mahdollisuus.  
 
Osakasaloite tähtää siihen että se mahdollistaa suuremman määrän osakkeitten 
lunastukseen vuosittain kuin nykyinen 10 kpl ja määrää voidaan säädellä yhtiön 
taloustilanteen mukaan. Elokuussa 2019 lunastettaviksi tarjottiin 222 osaketta joista 
arvonnassa lunastettaviksi tuli 10 osaketta. Tästä voidaan päätellä että moni osakas 
haluaa luopua osakkeestaan. 
 
Pelioikeuden vaihto pelilippuihin on omalta osaltaan heikentänyt osakkeenarvoa. 
Osakkeen antama pelioikeus yhtiön kentille ei enää välttämättä ole taloudellisesti edullisin 
vaihtoehto pelaamiselle. Katukaupassa myytävät peliliput on useinkin halvin tapa. 
 
 Osaketta ei saa tällä hetkellä myytyä, vaihdettua tai luovutettua eteenpäin sisäpiirin 
ulkopuolelle, joten osakas joka ei enää halua tai pysty käyttämään pelioikeuttaan on 
kuitenkin pakotettu maksamaan vuosittain vastikkeet yhtiöjärjestyksen määräysten 
mukaisesti. Tällainen passiivinen osakas käytännössä rahoittaa muiden pelaamista. Jotta 
tästä yleisen oikeustajun vastaisesta tilanteesta päästään eroon ehdotan että yhtiö 
aktiivisemmin osallistuu omien osakkeiten lunastukseen. 
 
Kevätyhtiökokouksessa 9.4.2019 osakas Jarno  Piironen  esitti  pontena 

yhtiökokoukselle, etta  hallitus velvoitetaan  kartoittamaan seuraavaan 

yhtiökokoukseen, voidaanko vastikevelvollisuudesta luopua kokonaan  ja mitka 

ovat vastikevelvollisuudesta luopumisen taloudelliset vaikutukset. 

 
Hallituksen kirjallisen lausuman mukaan (kirje PRH:lle 31.1.2018, laati AA Jarmo 
Henriksson) näiden osakkeitten maksuvelvollisuuden poistuma ei välttämättä vähennä 
yhtiön tuloja vaan pikemminkin lisää niitä koska golfyhtiö harjoittaa todellista liiketoimintaa, 
josta golfyhtiölle tulee erinäisiä liiketuloja, mm. kierrosmaksuja, vuokratuloja golf-autoista, 
tuloja yritystapahtumista tai vastaavista, tuloja kisojen järjestämisestä, tuloja poleteista, 
joilla pelaajat ostavat harjoitusalueella lyötäviä palloja, yritysten ym. maksamia 
mainospaikkatuloja väylätauluissa jne. StLG Oy:lle tulee siis tuloja mainituista lähteistä ja 
tietenkin myös osakkaiden maksamasta hoitovastikkeesta. Johtopäätöksenä hallitus totesi 
että päätös ei siten vaadi kaikkien osakkaitten suostumusta. 
 
 
Kaj Linden 


