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måäräinen yhtiÖkokous

Aika:
Paikka
Låsnä:
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Kotojärvi

tf, klubitalo

157 ääntä ja 42 osakasta asiakohüen I -5 aikana
1 156 ääntä ja 4'l osakasta kohdan 6 aikana
I 152 ääntä ja 37 osakasta kohtien 7-10 aikana (Osall¡stujalista Liite 1 .)
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Kokouksen avaaminen
Halliluksen puheenjohtaja BjÖrn
osakkaat
tulleiksi.
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riksson avasi kokouksen ja toivotti

Kokouksen puheenloh an, slhteerln, pöytäklrian tarkastallen fa
äåntenlaskljoiden velinta
Kokouksen puheenjohtejaks¡ valittiin OTK Ville Nurmi.
Kokouksen sihteerìksi valittiin Kimmo Pennanen
kirjan tarkastajiksija åàntenlaskijoiksivalittiin Olavi Laitinen ja Juhani
Virtanen.
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Kokouhsen lallllsuuden la påätösvaltaisuuden toteaminen

Todettìin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiÖjärjestyksen mukaisesti
Helsingin Sanomissa þ kokouksesta on lähetet$ osakkaille
sähköpostikutsu. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päÊlttisvaltaiseksi

Kokouksen työfärlestyksen vahvistaminen
Vahvistettiin kokouksen tyòjäqestykseksietukäteen laadittu esi$slista sillä
muutoksella, että kohdat 6 ja 7 kàsitellään samassa yhteydessä.

Hallltuksen esi mästä vuoden 2015 ylimäärälsestü 200 € vastlkkeesta
päl mlnen
Toimitusjohtaja esitteliyhtiön talouden nykytilan ja hallituksen esityksen
ylimäàråisen vastikkeen perimiseksi yhtiÖn maksuvalmìuclen
parantamiseksi. Osakas Kola esitti, että ylimääräistä vastiketta ei perittåisi.
Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esi$stâ, päätettiin
järjestàä asìassa äänes$s kättå nostamalla.
Aänestyksen tulos:
Hallituksen esìtystä kannatti 6 osakasta1a 1076 åän
Kolan esitystl kannatti 36 osakasta ¡a 81 ååntä
Tyhjää åånesti 0 osakasta ja 0 äåntä
Päåtettiin hallituksen esityksen mukaisesti perrä vuonna 2O15 ylimåäräistil
vastikeüa 200 euroa sisältäen

arvonlisäveron
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Vuoden 2016 yhtiövastikkeiden suuruudesta päåttåminen ja
talousarvlon hyväksymlnen
Toimitusjohtaja esitteli y htiÖn talor¡sarvion, joka perustuu ha llitu ksen
esittämåån 790 € yhtiövastikkeeseen ja kuluvan vuoden aikana tarvittavaan
lisåpääomaan, jonka hankkimiseksi hallitus esitteli kolme vaihtoehtoa,
imitusjohtaja ilmoitti toiminnan kulujen pienentyvän huomattavasti, koska
KOy tojärven Kartanon kanssa on sovittu Rantakentån
vuokrasopimuksen muuttamisesta yhtiÒlle suotuisaan suuntaan ja
verstastilan vuokrasopimuksen loppumisesta maaliskuun aikana.
Asiasta kåytiin vilkas keskustelu. Osakas Kolalle BiÖrn Fredriksson vahvisti,
eüå laskelmissa ovat mukana kaikki tiedossa olevat toiminnan kulut
mukaan lukien käräjäoikeuksien aiheuttamat lakimieskulut.
YhtiÖvastiketta koskevassa asiassa (Asialistan kohta 6.) hallitus esitti, että
vuonna 2016 keråtään vuosittaista vastiketta 790 euroa sisältåen
arvonlisåveron. talousarvio hyväksytäån. Osakas Kola esitti, että
yhtiövastiketta ei määrätå.
Koska kokouksessa olitehty kaksi toisistaan poikkeavaa esi$stä, pååtettiin
jårjesütå asiassa äànestys kättå nostamalla.
Àänestyksen tulos:
Hallituksen es¡tystà kannatti6 osakasta ja 1073 ääntå
Kolan esitystâ kannatti 32 osakasta ja 80 àäntä
Tyhjåä äänesti 3 osakasta ja 3 ààntä
Pååtett¡in hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 201 6 vastikkeeksi 790
euroa sisältäen a rvonlisåveron
Erìåvån mielipiteen päätÖkseen ilmoittivat: Matti Kola, Markku Ranta-aho,
Markku Spoof, Olavi Laitinen, Jari Heikkinen, llpo Ceder, YrjÖ Taivainen,
Lasse väliaho, Minna Ruuska, AnttiAhonen, Markku Liukkonen, Soile
rtiala, Markus Harju, Martin Krokfors, PetriMåkinen,
Tammisto,
Timo Kiiskinen, Esa Niiranen, JuhaniVirtanen, Arja Hallikainen, Marjatta
Rosenberg, Helena Rajala, Lars Rosenberg, Seppo Pugka, Ritva Kerttunen,
kimmo Vilþpub, Martti Kalliosola ja yksi henkilÖ, jonka nimikirjoituksesta ei
saa selvåå (28 osaketta, liite)

Hani

Hallikainen ja Velin esittivät muutoksena hallituksen talousarvioesitykseen,
että ylimåäråinen 2OO OOO erä poistetaan ja talousarvio näyttäisi 18 900
euroa taPPiota,
Osakas Kiiskinen esitti, ettå vastiketta ei määrättäisi tässå kokouksessa,
vaan asia palautettaisìin hallituksen uudelleen valmisteltavaksija tuotavaksi
uuteen ylimäåräiseen

yhtiökokoukseen.
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Koska kokouksessa oli tehty kolme toisistaan poikkeavaa esityståi, päàtettiin
änestys kåttå nostamalla
Hallituksen esitystå kannatti4 osakasta ja 603 äåntå
Hallikaisen
linin esitystà kannatti 15 osekasta ja 44 åäntâ
Kiiskisen esitystä kannatti 12 osakasta ja 30 ääntä
Tyhjåä äånesti 6 osakasta ja 475 ååntå

ja

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vahvislaa yhtiÖn talousarvio
Eriävän mielipiteen päåtÖkseen ilmoittivat: Matti Kola, Markku Ranta-aho,
Markku Spoof, Olavi Laitinen, Jari Heikkinen, llpo Ceder, Yrjö Taivainen,
Lasse våliaho, Minna Ruuska, AnttiAhonen, Markku Liukkonen, Soile
Tammisto, Hani Wart¡ala, Markus Harju, Martin
rs, Petrì Måkinen,
Timo Kiiskinen, Esa Niiranen, JuhaniVirtanen, Arja Hallikainen, Marjatta
Rosenberg, Helena Rajala, Lars Rosenberg, Seppo Puska, Ritva Kerttunen,
kimmo Vilppula, Martti Kalliosola, Markku lin ja yksi henkilÖ, jonka
nimikiqoituksesta ei saa selväå (29 osaketta, liite).
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Hallltuksen läsenten lukumäärästå ja heidän palkkioistaan
pää minen
Hallituksen esitys kolmesta hallituksen jäsenestä, 100 €/kokouspalkkiosta,
matkaku lujen korvaamisesta ja hallituksen puheenjohtajan puhelined usta
sai vastaehdotuksen osakas Kolalta, jonka mukaan ei maksettaisi

kokouspalkkiota eikà puheenjohtajalle annettaisl puhelinetua.
Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, påätettiin
järiestää asiassa åänestys kåttä nostamalla.
Àänestyksen tulos:
Hallituksen esitystä kannatti 5 osakasta ia 1A72 åäntå
Kolan esitystä kannatti 27 osakasta ia 75 åäntä
Tyhjåä åånesti 5 osakasta ja 5 åäntå
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Hallltuksen Jäsenten vall mlnen
Hallituksen jåseniksi valittiin BjÖrn Fredriksson,

Jaakko

tola ja Kimmo

Pennanen

10

Tilintarkas ienvalitseminen

Tilintarka

ksi valittiin Timo Helle ja varatilintarkastajaksi Martin
Baltscheffsky, He oval toimineet tilintarkastajina myÖs vuonna 2015.
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Osakkaan vaatimus käsitellä perusteet nilden Björn Fredrikssonin
omlstamlen osakkeiden vastikevapaudelle, jotka hän on ostanut
markklnollta
Hallitus toi kokoukseen liedoksi, ettå yhtiÖ on päättänyt ryhtyå toimiin
vastikesaatavien kotiuttamiseksi, jotka se katsoo riidattomiksi. Hallitus
il moitti, ettå tarvittaessa saa miset haetaa n oikeu steitse.
Päätettiin, ettå hallitukselle annetaan enintåän kolme kuukautta aikaa yrittåä
kotiuttaa vastikesaamisensa. Tämän ajanjakson päätyttyä hallituksen tulee
viimeiståän olla ryhtynyt kaÌkkiin mahdollisiin toimiin saatavien
kotiuttamiseksi.
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Muut aslat
Keskusteltiin mahdollisuuksista muuttaa yhtiÖjàrjestystä mm. siten, että
koltouskutsutapaan tulisi vaihtoehtona sàhkòposti ja että osakkeen
luovuttaminen yhtiölle olisijoissakin tapauksissa mahdollista. Todettiin, ettå
näihin asioihin palataan tulevissa kokouksissa.
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Kokouksen

pää mlnen

Ville Nurmi
puheenjohtaja

l{immo Pennanen
srhteeri

pÖytàkirian tarkastaja

