
 

Tarinagolf Oy 
 
V A R S I N A I N E N  (K E V Ä T) Y H T I Ö K O K O U S  
KlubiTarina, Siilinjärvi 21.4.2022, klo 19.00 

 

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti 13 osakkeenomistajaa edustaen: 
         98 A osaketta ja  1960 ääntä  
     0 B osaketta ja  0 ääntä 
      25 C osaketta ja  25 ääntä 
 ________________________________________________  

Yhteensä              123 osaketta ja         1985 ääntä 
 
1§ Kokouksen avaus 
 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola avasi kokouksen. 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen  
 
         Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola ja sihteeriksi Osmo Ruuska 
 
3§ Kokouksen ääniluettelo 
 
          Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo liitteen 1 mukaisena. 
 
4§ Kokouksen laillisuus 
 

Todettiin että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 13 § mukaisesti 
Savon Sanomissa 7.4.2022 julkaistulla ilmoituksella (liite 2), sekä www.tarinagolf.fi 
–sivuilla.  
Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
5§ Kokouksen esityslista    
 
       Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 3). 
 
6§ Pöytäkirjan tarkastaja 
 
          Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Asta Halonen 
 
7§ Ääntenlaskijat (kaksi) 
 
        Valittiin ääntenlaskijoiksi Asta Halonen ja Oili Mönkkönen 
 
8§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 

Yhtiön toimitusjohtaja Osmo Ruuska esitteli yhtiön toimintakertomuksen, (liite 4) 
yhtiön tuloslaskelman ja taseen (liite 5) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 6). 

 

http://www.tarinagolf.fi/


9§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 
 
          Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021. 
 
10§ Taseen osoittaman tuloksen käsittely 
 

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tappio -
2 566,77€ kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi vaihdettiin Antti Ruhanen. 
 
 
11§ Vastuuvapauden myöntäminen 
          Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta 2020. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi vaihdettiin Hannu Palsola. 
 
12§ Hallituksen esitys suunnatusta osakeannista (Liitteet 7 ja 7) 

Antti Ruhanen asianajotoimisto Krogerukselta esitteli suunnatun osakeannin (Liite 
9).  
 
Päätettiin esityksen mukaisesti laskea liikkeelle yhtiön uusia C-sarjan osakkeita 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin: 

(i) Uusia osakkeita annetaan yhteensä enintään 400 kappaletta; 

(ii) Osakkeet annetaan merkittäväksi kaikille, jotka yhtiön osakkeita haluavat 
merkitä; 

(iii) Yhden osakkeen merkintähinta on 1.000,00 euroa ja merkintähinta kaikista 
osakkeista enintään 400.000,00 euroa. Merkintähinta vastaa olennaisesti 
yhtiön C-sarjan osakkeen käypää arvoa jälkimarkkinapaikoilla ottaen 
huomioon myös nykyisten osakkeenomistajien aseman sekä antiin 
osallistumisen houkuttelevuuteen liittyvät näkökohdat; 

(iv) Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääoman 
korotukseksi; 

(v) Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi ja päättyy kolmen vuoden 
kuluttua tämän päätöksen tekemisestä, ellei hallitus erikseen päätä pidentää 
merkintäaikaa; 

(vi) Merkityt osakkeet maksetaan viimeistään viikon kuluessa merkintälistan 
allekirjoittamisesta yhtiön osoittamalle pankkitilille. Maksuaika päättyy viikon 
kuluttua merkintäajan päättymisestä, ellei yhtiön hallitus erikseen päätä 
pidentää merkintä- ja/tai maksuaikaa; ja 



(vii) Osakeantiin sovelletaan tämän pöytäkirjan liitteenä 8 olevan suunnatun 
osakeannin ehtoja.  

Perusteena merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön pääomarakenteen 
vahvistaminen sekä yhtiön liikevaihdon ja pelioikeusvastiketta yhtiölle maksavien 
osakkeenomistajien määrän kasvattaminen. Todettiin, että osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä 
tarkoitettu yhtiön kannalta painava syy.  

Päätettiin valtuuttaa 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. 

Päätettiin osakeantiin liittyen myös, että golfkaudesta 2023 alkaen kaikki C-sarjan 

osaketta koskevat osakasoikeudet koskevat vain omalla osakkeella pelaavia 

pelioikeusvastikkeen maksaneita C-sarjan osakkeenomistajia.  

 
13§ Kokouksen päättäminen 
  
  
 Koska kaikki kokouskutsussa olevat asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti 

kokouksen klo 20.26. 
 
 
 
 
 Hannu Palsola  Osmo Ruuska 
 puheenjohtaja  sihteeri 
   

 
 
 
Edellä olevan pöytäkirjan olen tarkastanut ja todennut sen kokouksen kulun 
mukaiseksi. 

 
 
 
 Asta Halonen 
  



Liite 1 
 
Osanottajalista ja valtakirjat ovat pyydettäessä nähtävissä, osakeyhtiölain edellyttämällä 
tavalla toimistossa. 
  



 
 

Liite 2 Kokouskutsu Savon Sanomissa 7.4.2022 
 
 

 
  



 
      Liite 3 Esityslista 

Tarinagolf Oy 
 
V A R S I N A I N E N  (K E V Ä T) Y H T I Ö K O K O U S  
Sokos Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 21.4.2022, klo 19.00 
 
ESITYSLISTA 
   
1. Kokouksen avaus. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen  

 
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 

3. Vahvistetaan kokouksen ääniluettelo. 
 
4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
5. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
6. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja 
 
7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 
8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2021. 
 
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta (Liite 9) 
 
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen  
 mukainen voitto tai tappio antaa aihetta. 
 
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
 jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
 
12. Hallituksen esitys suunnatusta osakeannista (Liitteet 12.1 ja 12.2) 
 
13. Kokouksen päättäminen. 

  



     Liite 4 Toimintakertomus 

TARINAGOLF OY     

 
TOIMINTAKERTOMUS, TILIKAUSI 1.1.2021 - 31.12.2021 
 

Yleistä 
 

Tarinagolf Oy:n kolmaskymmenesneljäs toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. COVID -19 
viruksen aiheuttama asiakkaiden aiempi varovaisuus kääntyi golfia tukevaksi kasvuksi. 

Pelikausi oli kaikkien aikojen vilkkain. Tarinan kentillä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli 
ennätyksellinen 54 481, jossa kasvua 3,9%. Uuden kentän osuus oli 28 891 ja vanhan kentän 25 590 
kierrosta. Vieraspelaajien määrä oli 6001, jossa kasvu 12,8% edellisvuoteen verrattuna. Vanha Tarina 
avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 18.10.2021 ja vastaavasti Uusi Tarina avattiin 9.5.2021 ja suljettiin 
18.10.2022 

Toiminnan painopisteiden toteutuminen 

Toiminnan keskeisenä painopistealueena oli asiakastyytyväisyyden parantaminen, sekä kentän kunto. 
Kauden alussa käynnistettiin erillinen kolmen vuoden kenttien kehittämisprojekti. Projektin 
ensimmäisen vuoden aikana panostettiin voimakkaasti kentien kunnon parantamiseen mm. 
palkkaamalla kenttämestarin tueksi kentänhoidon asiantuntija Pirjo Hotti.  

Kentillä tehtiin laajaa analysointia, joka kohdistui mm. kasvualustoihin ja kastelujärjestelmien 
toimintaan. Lisäksi erityisen tarkastelun ja kehittämisen kohteena olivat molempien kenttien greenit. 
Kentien hoitoon panostettiin yli 150 000€ edellisvuotta enemmän. Kenttähenkilökunnan apuna, etenkin 
kauden alussa (harsojen levitys) ja lopussa (risutalkoot), toimi aktiivinen talkooporukka. 

Asiakkaiden arviot kentän kunnosta nousivat Pelaaja Ensin kyselyssä kaudesta 2020 57,5* kauteen 2021 
71,5*.  (*Jäsen- ja vieraspelaajien kentän kunnosta koko kaudella antamien arvosanojen keskiarvo) 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

B-osakkeiden muuntoja kaudella 2021 tehtiin yksi. C-osakesiirtoja tehtiin 38 kpl. 

Kauden aikana tehtiin mm. seuraavat investoinnit: 

Rakennukset: Uuden Tarinan 6 väylävessojen ovet vaihdettiin uusiin. Kameravalvontaa lisättiin 
klubialueelle mm. parkkialue ja range. Riskikartoituksen perusteella ja osana kastelujärjestelmän 
toimintavarmuuden lisäämistä uusittiin Vanhan Tarinan pumppaamon SÄHKÖ-keskus. Lisäksi 
molempien kenttien pumppaamoille rakennettiin laiturit, joiden alle asennettiin imuputket sihteineen. 

Kenttä: Vanhan Tarinan 1, 10 ja 12-väylien lyöntipaikan peruskorjaus tehtiin loppuun. Vanhan Tarinan 
viheriöille tehtiin syksyllä Drill&Fill-työ eli kasvualustan parannustyö. 

Kastelujärjestelmän parannukset molemmilla? kentillä;  

Sulkuventtiilejä ja lyöntipaikkojen sadettimia uusittiin (n 100 kpl). Tiiauspaikkojen poluille tehtiin 
korjauksia. 

Koneet: Väylien hoitoon ostettiin pystyleikkuri, sekä jääpoltteen ennaltaehkäisyä varten hankittiin 
tarkoitusta varten suunniteltu linko, sekä jään murskaamista varten oma laite.  

Myynti ja markkinointi:  

Valtakunnallinen golfin suosio jatkoi kasvuaan golfkaudella 2021, mikä heijastui myös Tarinan myyntiin. 
Erityisesti muiden pelioikeuksien myynti kasvoi merkittävästi. Opiskelijoita liittyi Tarinaan 
ennätysmäärä. Alkeiskurssilaisista saatiin jäseneksi ennätykselliset 69 %.  

Messut ja tapahtumat peruttiin pandemiasta johtuen keväällä 2021. Mark Kuopio brändiseminaari 
saatiin kuitenkin koottua marraskuussa.,Tapahtumasta saatiin hyvä määrä uusia liidejä tulevan kesän 
myyntiä varten.  



Talentreen kanssa käynnistetty uusi CRM-järjestelmä otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa keväällä 
2021, minkä vuoksi myynti oli aiempaa järjestelmällisempää ja tehokkaampaa. Tyhy-myyntiä 
tehostettiin talvea kohti mentäessä. 

 

Yhtiökokoukset 

Kevätkokous pidettiin 26.5.2021 ja syyskokous 14.12.2021. Kokouksissa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 
määräämät asiat. 

 
Investoinnit ja kentänhoito 
 
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 118 787,65 euroa. Summasta käytettiin 
perusparannuksiin 2 713,72 euroa, rakennuksiin ja rakennelmiin 2 427,65 euroa, koneisiin ja kalustoon 
80 579,74 euroa ja golfkenttiin 8 566,54 euroa. Tarinan kentät ovat tulleet ikään, jossa tarve mittaville 
perusparannuksille tulevaisuudessa kasvaa.  
 

Hallinto 

Hallituksessa ovat toimineet: Hannu Palsola toimi puheenjohtajana sekä Sirpa Karppi 
varapuheenjohtajana. Lisäksi jäseninä toimivat Mika Hämäläinen, Jouni Puranen, Pasi Pitkänen, Tommi 
Riikonen, ja Seppo Rönkkö. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana koko 
tilikauden on toiminut Osmo Ruuska. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastustoimisto 
PricewaterhouseCoopers Oy / Taina Kananen. 

Henkilöstö 

Henkilöstön osalta kausi käynnistyi normaalisti. Hallinnossa työskenteli 3,5 hlöä ja kentällä 15 hlöä +3 
range-nuorta. Lisäksi ostopalveluna hankittiin mm. kentänhoidon asiantuntijapalveluita Pirjo Hotilta 
(TMI Neulaska) huhtikuusta lokakuun loppuun saakka. 

Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan -564 527,68 euroa. 

Arvio tulevasta kehityksestä 

 
Golfin kiinnostus näyttää lisääntyvän sekä valtakunnallisesti, että alueellisesti myösti Pohjois-Savossa. 
Eniten kasvua tapahtui ikäryhmässä 20-35 vuotiaat ja opiskelijoiden keskuudessa, joiden viimeksi 
mainittujen määrä jopa kaksinkertaistui. Myynti- ja markkinointitoimen-piteitä kohdistetaan ko. trendin 
mukaisesti. 
 
Strategiatyö 
 
Strategiatyöhän panostettiin yhdessä Tarinagolf ry:n kanssa siten, että uusi strategia saatiin julkaistua 
18.3.2022. Strategian toteutumista yhtiö pitää tulevaisuuden kannalta merkittävänä tekijänä. 
 

Toimenpiteet tuloksen johdosta 

 
Tilinpäätös osoittaa tappiota -2 566,77€. Hallitus esittää, että tappio kirjataan vapaaseen omaan 
pääomaan. 

 
Hallitus 5.4.2021  

 

 

  



       Liite 5 Tuloslaskelma ja tase 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
  



 
 

  



 
 
 
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
Kuopiossa     5    .    4   .2022 
 
 
 
Hannu Palsola   Jouni Puranen   Tommi Riikonen  
hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen 
 
 
 
   
Hanna Huuskonen  Kari Miettinen            Osmo Ruuska 
hallituksen jäsen   hallituksen jäsen            Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 
 
 
 
 
Kuopiossa              6         .      4       2022 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
Silja Komulainen  
KHT 

 
  



Liite 6 tilintarkastuskertomus 





 
  



Liite 7 
 

SUUNNATUN OSAKENANNIN EHDOTTAMINEN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Hallituksen kokouksen 3/22 15.3.2022 päätös  
 
Asian tausta 
 
Tarinagolf Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.12.2021 päätettiin Tarinagolf Oy:n 
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. Toimintasuunnitelmassa keskeisenä tavoitteena vuodelle 
2022 asetettiin yhtiön liikevaihdon kasvattaminen. Painopisteeksi asetettiin erityisesti 
kausipelaajien määrän lisääminen. Aktiivinen pelaaja- ja pelikierrosmäärän kasvattaminen on 
myös Tarinan vuonna 2020 käyttöönotetun strategian keskeisiä painopistealueita.  
Kausipelaajista keskeisen osan muodostavat yhtiön osakkeenomistajat. Osakkeenomistajien 
maksamat pelioikeusvastikkeet tuovat myös suuren osan yhtiön liikevaihdosta. Yhtiön 
osakkeenomistajat ovat myös sitoutunein ja aktiivisin ryhmä Tarinan pelaajatoiminnassa. 
Nähdään, että paras väylä uusien jäsenien ja harrastajien sitouttamiseksi Tarinan toimintaan, olisi 
tarjota ja markkinoida heille Tarinagolf Oy:n osakkuutta ja tästä heille seuraavia etuja.   
Toimintasuunnitelman ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan, että 
hallitus esittää Tarinagolf Oy:n yhtiökokoukselle suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä, 
jonka myötä toimintasuunnitelmassa ja strategiassa asetetut tavoitteet kausipelaajien sekä 
liikevaihdon kasvattamisesta on mahdollisuus toteuttaa.  
 
Osakeannilla tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, että osakeannissa annetaan 
uusia yhtiön C-sarjan osakkeita. Uusien osakkeiden antamisen määrää rajoittaa yhtiöjärjestyksen 3 
§:n mukainen enimmäispääoman sekä yhtiöjärjestyksen 5 §:n enimmäisosakemäärän asettamat 
rajoitukset. Nämä rajoitukset huomioiden yhtiön kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että 
osakeannissa annetaan 400 uutta yhtiön C-sarjan osaketta.  
 
Osakeyhtiölain 9:6.1:n mukaan uuden osakkeen merkintähinta merkitään osakepääoman 
korotukseksi, jollei sitä osakeantipäätöksessä määrätä merkittäväksi kokonaan tai osittain 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeyhtiölain 3:5.3:n mukaan, mikäli yhtiön 
osakkeilla on nimellisarvo, ja annetaan uusia osakkeita osakeannilla, osakepääomaa on samalla 
korotettava vähintään annettavien osakkeiden nimellisarvon määrällä. Ottaen huomioon, että 
yhtiöjärjestyksessä Tarinagolf Oy:n osakkeelle on määrätty nimellisarvo, on uusista osakkeista 
saatava merkintähinta syytä kirjata yhtiön osakepääoman korotukseksi. Todetaan, että uudet 
osakkeet voidaan merkitä yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisen 
enimmäispääoman sallimissa rajoissa. 
 
Osakeyhtiölain 9:4.1:n mukaan osakeannissa voidaan poiketa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatun annin 
hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja 
käyvän hinnan suhteeseen.  
 
Edellä kuvatusti merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on tässä tapauksessa yhtiön kannalta 
painava syy. Suunnattu osakeanti tukee yhtiön strategisia tavoitteita liikevaihdon ja 
harrastajamäärän kasvattamisesta sekä samalla mahdollistaa investointien toteuttamisen ja 
vahvistaa yhtiön pääomarakennetta.  
 
Hallituksen käsityksen mukaan 1.000,00 euron merkintähinta vastaa olennaisesti yhtiön C-sarjan 
osakkeen käypää arvoa ottaen huomioon yhtiön nykyisten osakkeenomistajien asemaan sekä 
antiin osallistumisen houkuttelevuuteen liittyvät näkökohdat. Merkintähinnan arvioidaan olevan 
näin ollen osakeyhtiölain 1:7:n yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen.  
Osakeannilla tavoiteltavien tavoitteiden saavuttamiseksi merkintäaika tulee asettaa usean vuoden 
ajalle sekä merkintätapa tehdä mahdollisimman helpoksi. Olisi yksinkertaisinta, että merkintälista 
allekirjoitettaisiin ja merkintähinta maksettaisiin merkintälistan allekirjoittamisen yhteydessä 
Tarinagolf Oy:n toimitiloissa. Kuitenkin huomioiden vallitsevan maailmantilan asettamat 
vaatimukset terveysturvallisuudelle, on osakkeiden merkitsemiselle syytä tarjota myöskin 
etävaihtoehto. Tällöin merkintälistan allekirjoittamisessa voidaan käyttää sähköistä 
allekirjoituspalvelua ja merkintähinta maksetaan erillisen laskun mukaisesti viikon kuluessa 



merkintälistan allekirjoittamisesta.  
 
Ehdotettavan suunnatun osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 12.2. 
 
Hallitus esittää osakeantiin liittyen myös, että golfkaudesta 2023 alkaen osakasoikeudet koskevat 
vain omalla osakkeella pelaavia pelioikeusvastikkeen maksaneita osakkaita.   
 

 
Päätösesitys: 
Hallitus päättää osana yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä ehdottaa 
21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle maksullista suunnattua osakeantia 
tämän pöytäkirjan liitteen 6 mukaisin ehdoin. Hallitus päättää ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön osakepääoman korotukseksi. 
 
Päätös 
Hallitus päätti osana yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä, ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle maksullista suunnattua osakeantia tämän pöytäkirjan liitteen 6 
mukaisin ehdoin. Hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että uusien osakkeiden 
merkintähinta kirjataan yhtiön osakepääoman korotukseksi. 

 

  



Liite 8 

SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI  

Yhtiön hallitus on 15.3.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää varsinaiselle 

yhtiökokoukselle suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä 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. 
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