
River Golf Oy Yhtiöjärjestys 

1§ Yhtiön toiminimi on River Golf Oy ja kotipaikka Nokia 

2§ Yhtiön toimialana on omistaa ja ylläpitää golfkenttää ja siihen liittyviä maa-alueita, 
rakennuksia ja tiloja.  
Yhtiö voi harjoittaa vuokraus-, ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa 
sekä vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Toimintaansa varten yhtiö voi 
omistaa ja vuokrata maa-alueita ja rakennuksia. 

3§ Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-osakesarjoihin. 
A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) pelioikeutta, jotka sisältävät neljä (4) 
junioripelioikeutta, B-sarjan osakkeet kaksi (2) pelioikeutta, jotka sisältävät kaksi (2) 
junioripelioikeutta ja C-sarjan osakkeet yhden (1) pelioikeuden, joka sisältää yhden 
junioripelioikeuden. 
 
Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeet antavat neljä (4) ääntä, B-sarjan osakkeet 
antavat kaksi (2) ääntä ja C-sarjan osakkeet yhden (1) äänen. 
 
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja se ei siten jaa osinkoa 
osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on kokonaisuudessaan siirrettävä yhtiön 
omaan pääomaan. Yhtiön mahdollisessa selvitystilamenettelyssä osakkeenomistajilla 
on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta. 

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) 
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 

5§ Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. 

6§ Yhtiön nimen kirjoittaa toimitusjohtaja ja hallituksenpuheenjohtaja, kumpikin 
erikseen sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

7§ Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 

8§ Yhtiöllä on kaksi (2) tilintarkastaja ja heille yksi varamies. Tilintarkastajien toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) 
viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivulla. 

10§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä 
hallituksen määräämänä päivänä. Kokoukset voidaan hallituksen niin päättäessä 
järjestää myös tietoliikenneyhteyden avulla. 

Kokouksessa on päätettävä: 
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 



- hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 
- talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle 
- hallituksen jäsenten lukumäärästä 
 
Kokouksessa on valittava 
- hallituksen jäsenet 
- tilintarkastajat ja varatilintarkastaja  
Kokouksessa on käsiteltävä  
- muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11§ Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. 

12§ Muuten sovelletaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia 

 


