Vakka-Suomen Golf Oy:n yhtiökokouksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta
Vakka-Suomen Golf Oy:n yhtiökokous päätti kokouksessaan 28.2.2018 toteuttaa omien osakkeiden
suunnatun hankkimisen alla olevin ehdoin:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Vakka-Suomen Golf Oy toteuttaa osakeyhtiölain 15 luvun 6 § 1 momentin mukaisen suunnatun osakkeiden
hankkimisen.
Osakkeita hankitaan yhteensä enintään kolmekymmentä (30) kappaletta, osakelajeittain:
A-osakkeita
0 kappaletta
B-osakkeita
22 kappaletta
C-osakkeita
6 kappaletta eli 3 kahden osakkeen litteraa
D-osakkeita
2 kappaletta.
Osakkeita voivat tarjota hankittavaksi kaikki Vakka-Suomen Golf Oy:n osakkaat (pl. Uudenkaupungin Golfklubi
ry), joiden osakkeen/osakkeiden osalta:
- molemmat velkaosuudet on kokonaan maksettu
- vastikerästejä ei ole
- osake ei ole panttina tai sillä ei ole muuta rasitetta.
Yhtiöllä on OYL 15:6.1 tarkoittama painava taloudellinen syy osakkeiden hankkimisille. Yhtiö katsoo täten
ehkäisevänsä vastikkeiden luottotappioista ja mahdollisista petoksellisista oikeustoimista (osakkeiden myynti
tahoille, joille osakkeenomistaja on maksanut merkittävän korvauksen osakkeen vastaanottamisesta ja joilla
ei ole aikomustakaan koskaan maksaa osakkeesta vastikkeita) yhtiölle ja muille osakkeenomistajille
aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.
Osakkeet on tarjottava yhtiölle hankittavaksi 30.5.2018 klo 16.00 mennessä täyttämällä yhtiön nettisivuilta
(www.ugk.fi) löytyvä lomake (myös tässä alla) ja palauttamalla se yhtiölle sanottuun ajankohtaan mennessä.
Yhtiö tarkistaa täyttävätkö hankittaviksi tarjotut osakkeet kohdassa 3 mainitut ehdot ja suorittaa tarvittaessa
arvonnan, mikäli osakkeita on tarjottu hankittavaksi enemmän kuin kohdassa 2 on määritelty. Yhtiö ilmoittaa
15.6.2018 mennessä kaikille osakkeitaan hankittavaksi tarjonneille hankinnan lopputuloksen.
Osakkeista maksetaan osakkeenomistajalle 1,00 eur/osake. Vastike on määritelty osakkeilla 2017 tai
aikaisemmin tehtyjen kauppojen perusteella.
Hankittavista osakkeista maksettava vastike maksetaan osakkeenomistajan ilmoittamalle pankkitilille
30.6.2018 mennessä.
Vakka-Suomen Golf Oy ei tule mitätöimään haltuunsa tulevia osakkeita, joten tältä osin ei tule vaikutusta
yhtiön osakepääomaan, ylikurssirahastoon tai sijoitetun vapaan pääoman rahastoihin. Lunastushinnalla ei
myöskään ole oleellista vaikutusta yhtiön omaan pääomaan.

Palautettava lomake
Tarjoan osakkeeni yhtiölle hankittavaksi yllä mainituin ehdoin. Tarjoajana vastaan siitä, että ilmoitus on saapunut
ajoissa yhtiön tietoon. Palautusosoite on joko ugk@ugk.fi (skannattu pdf-liite) tai Vakka-Suomen Golf Oy, Välskärintie
2 H, 23500 Uusikaupunki.
Erityisesti huomautetaan, että mahdollisten velkaosuuksien (erillinen ohje) maksun tulee näkyä yhtiön pankkitilillä 4.
kohdassa sanottuun aikarajaan mennessä. Nyt tai aikaisemmin maksettuja velkaosuuksia ei palauteta, vaikka osake
jäisi lunastamatta. Mahdollisesti maksettu vuoden 2018 hoitovastike palautetaan osakkeen tullessa lunastetuksi.

Päiväys ja paikka
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