
RUUTIKANGAS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 

  

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhtiön toiminimi on Ruutikangas Oy, englanniksi Ruutikangas Ltd. Yhtiön kotipaikka on 

Liminka. 

2 § TOIMIALA 

Yhtiön toimialana Limingan ja Lumijoen kunnan alueelle perustettavan kansainvälisen 

ampuma-urheilukeskuksen ylläpitäminen ja sitä tukeva liiketoiminta.  

3 § YHTIÖN TARKOITUS JA VAROJEN JAKO 

Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja ylläpitää Ruutikankaan ampumaurheilukeskusta. 

Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto on käytettävä ensisijaisesti yhtiön oman toiminnan 

rahoittamiseen ja kehittämiseen.  

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- sarjan osakkeisiin. 

A-osakkeille ei jaeta osinkoa tai voittovaroja yhtiön vapaasta omasta pääomasta tai muusta 

rahastosta.  

B-osakkeille voidaan maksaa osinkoa yhtiökokouksen niin päättäessä. B-osakkeilla ei ole 

äänioikeutta eikä B-osakkeisiin sovelleta osakeyhtiölain (2006/624, muutoksineen) 3 luvun 4 

§:n 1 momentin 1) - 3) - kohtien olettamasäännöksiä. B-osakkeilla ei ole oikeutta 

osakeyhtiölain (2006/624, muutoksineen) 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun vähemmistöosinkoon.   

Palautettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, 

yhtiön lunastaessa tai hankkiessa omia osakkeitaan tai yhtiön purkautuessa tai rekisteristä 

poistettaessa osakkeenomistajalle voidaan jakaa yhtiön varoja enintään osakkeenomistajan 

yhtiöön osakkeen merkintähintana tai muuna pääomasijoituksena sijoittama määrä. Yhtiön 

purkautuessa tai rekisteristä poistettaessa yhtiön muu nettovarallisuus luovutetaan sen 

toimintaa jatkavalle yhteisölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.  

4 § HALLITUS 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli 

varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. 

5 § TOIMINIMEN KIRJOITUS 

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallitus, kaksi varsinaista jäsentä yhdessä. Lisäksi yhtiön 

toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. 

6 § TILIKAUSI 
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Yhtiön tilikausi on 1.7 – 30.6. Ensimmäinen tilikausi päättyy 30.6.2020. 

 

 

 

 

7 § YHTIÖKOKOUSKUTSU 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityin 

tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 

kaksi viikkoa ennen kokousta. 

8 § LUNASTUSLAUSEKE 

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöitä edelleen 

siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakkeen siirronsaajan on ilmoitettava 

yhtiön hallitukselle osakkeen siirrosta viipymättä. Ilmoituksen tulee sisältää siirtyneiden 

osakkeiden lukumäärä, siirronsaaja ja hänen osoitetietonsa sekä käytetty vastike. 

 

Lunastusehdot ovat seuraavat: 

1. Lunastusoikeus ei koske yhteisön sulautumiseen perustuvia saantoja. 

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, 

verotuksessa viimeksi vahvistettu osakkeen matemaattinen arvo, kuitenkin enintään kyseisistä 

osakkeista yhtiöön osakkeen merkintähintana tai muuna pääomasijoituksena sijoitettu määrä. 

3. Yhtiön tulee kolmen (3) viikon kuluessa tiedon siirrosta saatuaan päättää, käyttääkö se 

lunastusoikeuttaan. Mikäli yhtiö päättää, ettei se käytä lunastusoikeuttaan, hallituksen tulee 

lähettää tieto osakkeenomistajille neljän (4) viikon kuluessa hallitukselle tehdystä 

siirtoilmoituksesta lukien. Tieto lähetetään osakkeenomistajan osakeluetteloon merkittyyn 

osoitteeseen kirjeenä. Tiedon tulee sisältää samat tiedot, jotka siirronsaajan on pitänyt 

ilmoittaa hallitukselle. Hallituksen on tarvittaessa vahvistettava osakkeiden lunastushinta ja 

ilmoitettava se osakkeenomistajille samassa yhteydessä. 

4. Osakkeenomistajan halutessa käyttää lunastusoikeuttaan tulee hänen kirjallisesti esittää 

lunastusvaatimuksensa yhtiön hallitukselle kolmen (3) viikon kuluessa siitä kun osakkeen 

siirtymisestä on hänelle ilmoitettu. 

5. Jos useat osakkeenomistajat haluavat lunastaa siirtyneet osakkeet, on hallituksen jaettava 

osakkeet lunastukseen haluavien kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa 

suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta 

haluavien kesken arvalla. 
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6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle pankkisiirtona, käteisenä rahana tai pankin 

varmentamalla shekillä kahdeksan (8) viikon kuluttua lunastusvaatimuksen tekemiselle 

varatun ajan päättymisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastolle (laki 

9.10.1931/281). Mikäli lunastushintaa ei ole tuolloin suoritettu, raukeaa lunastus kyseisen 

osakkeenomistajan osalta.  

7. Jos samalla saannolla on siirretty hankittu useita osakkeita, on mahdollista lunastaa vain osa 

siirtyvistä osakkeista.  

8. Mikäli lunastushinnan suuruutta koskevan yhtiöjärjestyksen määräyksen soveltaminen 

tuottaisi jollekulle kohtuutonta etua, voidaan määräystä sovitella. 

9. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan 

väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen mahdollisesti kuuluvaan osakeantilippuun. 

 

 


