
SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI  

Tarinagolf Oy:n yhtiökokous on 21.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt 

käynnistää suunnatun maksullisen osakeannin tämän liitteen mukaisin ehdoin. 

Uudet osakkeet  

Esitetään tarjota merkittäväksi enintään 400 uutta yhtiön C-sarjan osaketta ("Osakkeet"). 

Todetaan, että Osakkeet voidaan merkitä yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiöjärjestyksen 

5 §:n 2 momentin mukaisen enimmäisosakemäärän sallimissa rajoissa. Osakkeet 

tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön osakkuudesta kiinnostuneiden uusien 

osakkeenomistajien tai osakeomistuksensa kasvattamisesta kiinnostuneiden yhtiön 

nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi. 

Merkintähinta  

Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 1.000,00 euroa osakkeelta, 

kokonaismerkintähinnan ollessa siten yhteensä enintään 400.000,00 euroa.  

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääoman korotukseksi. Todetaan, 

että enimmäismerkintähinta voidaan kirjata yhtiön osakepääoman korotukseksi 

yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen enimmäispääoman 

sallimissa rajoissa. 

Yhtiön hallitus on arvioinut osakkeen merkintähinnan olevan yhtiön ja sen nykyisten 

osakkeenomistajien edun mukainen.  

Merkintähinnan maksaminen  

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa osakkeita merkittäessä. Merkintähinta 

maksetaan rahana yhtiön pankkitilille joko Tarinagolf Oy:n caddiemasterin toimistossa tai 

erillisen laskun mukaisesti viimeistään laskun eräpäivänä laskun mukaisin maksuohjein. 

Merkintähinta tulee maksaa viimeistään viikon kuluessa merkintälistan 

allekirjoittamisesta.    

Yhtiö voi katsoa oikeuden merkittävään osakkeeseen menetetyksi osakeyhtiölain 9 luvun 

13 §:n nojalla, jos merkintähintaa ei ole maksettu sen maksamiselle asetettuun 

eräpäivään mennessä eikä yhtiö ole antanut merkitsijälle lisää maksuaikaa. Yhtiö voi 

tällöin antaa merkintäoikeuden toiselle henkilölle sekä vaatia perimiskulujen lisäksi 

osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla korvauksena kymmenysosan osakkeen 

merkintähinnasta.  

Osakkeiden merkintä ja merkintöjen hyväksyminen  

Osakkeet on merkittävä kolmen vuoden kuluessa yhtiökokouksen suunnattua osakeantia 

koskevasta päätöksestä lukien.  

Osakkeiden merkitseminen tapahtuu allekirjoittamalla merkintälista ja maksamalla 

merkintähinta Tarinagolf Oy:n caddiemasterin toimistossa. Vaihtoehtoisesti Osakkeet 

voidaan merkitä olemalla yhteydessä Tarinagolf Oy:n caddiemasteriin, joka toimittaa 

sähköpostitse tai postitse merkintälistan allekirjoitettavaksi sekä maksuohjeet 

merkintähinnan maksamiseksi. Merkintälistan allekirjoittaminen tapahtuu tällöin joko 



toimittamalla alkuperäinen allekirjoitettu merkintälista caddiemasterin toimistoon tai 

vahvaa sähköistä tunnistautumista edellyttävää sähköistä allekirjoituspalvelua 

hyödyntäen. Osakkeet katsotaan tällöin merkityksi, kun merkitsijän allekirjoittama 

merkintälista on palautettu caddiemasterin toimistoon sekä merkintähinta on maksettu 

merkitsijälle toimitettujen maksuohjeiden mukaisesti Tarinagolf Oy:n pankkitilille.  

Merkintä on merkitsijöiden puolelta sitova ja peruuttamaton. 

Yhtiö hyväksyy kaikki merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät niiltä osin, kun ne on 

tehty tämän osakeantipäätöksen mukaisen annettavien osakkeiden enimmäismäärän 

sallimissa rajoissa.  

Osakkeiden rekisteröinti  

Osakeannissa merkityt ja täysin maksetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin aina 

kerran vuodessa uusien Osakkeiden merkintäajan aikana siten, että yhtiön uusilla 

osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää osakkeidensa tuottamia 

hallinnointioikeuksia merkintäajankohtaa seuraavan kevään varsinaisessa 

yhtiökokouksessa. Osakkeita rekisteröitäessä rekisteri-ilmoitukseen liitetään yhtiön 

tilintarkastajan todistus siitä, että rekisteröitävät osakkeet ovat maksettu.  

Osakkeita rekisteröitäessä rekisteröidään samaan aikaan myös rekisteröitävien uusien 

osakkeiden merkintähintaa vastaava yhtiön osakepääoman korotus. 

Osakeantipäätös ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta 

viivytystä yhtiökokouksen suunnattua osakeantia koskevan päätöksen jälkeen.  

Valtuutetaan Hannu Palsola ja Antti Ruhanen Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä, kumpikin 

yksin, suorittamaan kaikki toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaikki asiakirjat (kuten 

kaupparekisteri-ilmoitukset), jotka voivat olla hyödyllisiä tai tarpeellisia tässä päätöksessä 

tarkoitetun osakeannin sekä osakepääoman korotuksen rekisteröimiseksi. 

Osakasoikeudet  

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaiset pelaamiseen liittyvät osakasoikeudet sekä -

velvollisuudet tulevat merkittävien Osakkeiden osalta voimaan, kun merkintähinta on 

maksettu.  

Yhtiöjärjestyksen mukaiset hallinnointioikeudet tulevat merkittävien Osakkeiden osalta 

voimaan, kun merkintä on rekisteröity kaupparekisteriin.  

Merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 

Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön pääomarakenteen 

vahvistaminen sekä pelioikeusvastiketta yhtiölle maksavien osakkeenomistajien määrän 

kasvattaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa 

osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu yhtiön kannalta painava syy.  

Muut seikat  

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja 

mahdollisista teknisistä korjauksista, mukaan lukien merkintäajan pidentämisestä. 


