Kysytty 08-09-2014. Voimassa 19-10-2007 lähtien
HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Hockey-Team Vaasan Sport Oy ja kotipaikka
Vaasa.
2. Toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa jääkiekon kilpailutoimintaa
Vaasan talousalueella ja ylläpitää edustusjääkiekkojoukkuetta ja
tarvittaessa jääkiekon juniorijoukkueita Vaasassa. Yhtiö
harjoittaa pelaajaoikeuksien omistamista, ostoa, myyntiä,
vuokrausta ja välitystä sekä urheilutilaisuuksien projektien
toteuttamista, viihdetilaisuuksien järjestämistä, urheiluun
liittyvien tuotteiden ostoa ja myyntiä, urheilu- ja
viihdetilaisuuksien yhteydessä tapahtuvaa ravitsemisliike-,
kahvila-, peli- ja kioskitoimintaa sekä mainostila- ja
ilmoitusmyyntitoimintaa, urheiluun liittyvien palveluiden
myyntiä sekä konsultti- ja hallintopalvelujen myyntiä. Yhtiö voi
omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita ja muita
arvopapereita.
3. Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5. Varsinaiset toiminimen kirjoitusoikeudet
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä. Prokuran antamisesta päättää hallitus.
6. Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi (1) tilintarkastaja
ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan on oltava KHT tai HTM taikka KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä
toistaiseksi.
7. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista
(17) päivää ennen kokousta ainakin yhdessä hallituksen
päättämässä yhtiön toimialueella ilmestyvässä päivälehdessä
julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä kutsu
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin
osoitteisiin postitetulla kirjeellä.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.
8. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
9. tilintarkastajat.
9. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 01.05. - 30.04. Tilikauden pituus on 12
kuukautta. Kuluva tilikausi päättyy 30 päivä huhtikuuta 2006.
10. Lunastuslauseke
Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on
siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja
tällöin osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake, paitsi
milloin se siirtyy perinnön, perilliselle tehdyn testamentin,
naimaosan, avio-oikeuden nojalla, seuraavilla ehdoilla: Jos
useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on
osakkeet jaettava heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa
suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan
ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka
jos saanto on vastikkeeton osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen
perustuva käypä arvo. Osakkeen käyvän arvon määrittää
keskuskauppakamarin määräämä KHT-tilintarkastaja. Hallituksen
tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä
viipymättä, kuitenkin kolmen päivän kuluessa siirtoilmoituksesta
lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin
kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja
päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa
kirjallisesti yhtiölle kahden viikon kuluessa siitä, kun
osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
Lunastushinta on suoritettava yhtiölle siirronsaajan lukuun
käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon
kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa
talletettava ulosotonhaltijalle. Lunastusta koskevat
erimielisyydet on ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa.
Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon,
mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja
osakeantilippuun.

