
Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning – Förslag till ändring 

 

1§ FIRMA OCH HEMORT 

Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg 

2 § FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Bolagets verksamhetsområde är att producera golf- och andra idrotts- och fritidstjänster samt 
erbjuda varor och tjänster i anslutning till dessa. Bolaget kan äga, hyra och besitta golfbanor och 
övrig fast egendom samt byggnader, konstruktioner, anläggningar, aktier och andelar. 
 
3 § AKTIETYPER 
 
Bolagets aktier fördelas på A-seriens, B-seriens, C-seriens, D-seriens och E-seriens, A2-seriens, 
B2-seriens, C2-seriens, D2-seriens och E2-seriens aktier enligt följande:  
- A-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier 
- B-seriens aktier omfattar maximi 800 aktier 
- C-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier 
- D- seriens aktier omfattar maximi 200 aktier 
- E-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier 
- A2-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier 
- B2-seriens aktier omfattar maximi 800 aktier 
- C2-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier 
- D2-seriens aktier omfattar maximi 200 aktier 
- E2-seriens aktier omfattar maximi 50 aktier 
 
Alla aktier ger rätt att vid bolagsstämman rösta med en (1) röst. 
 
De till de olika aktieserierna hörande aktierna avviker från varandra genom de till aktierna hörande, 
i § 4 närmare beskrivna, vederlagens erläggningsskyldigheter. 
 
4 §VEDERLAG 
 
Aktieägare är skyldig att erlägga finansieringsvederlag till bolaget. Bolagsstämman besluter årligen 
om storleken på det vederlag som aktieägarna skall erlägga till bolaget. 
 
Finansieringsvederlaget omfattar de för byggandet och renovering av bolagets golfbanor, byggnader 
och konstruktioner och för apparatanskaffningar, upptagna långfristiga lånens avkortningar, 
indexförhöjningar, räntor och övriga av från ovan nämnda lån föranledda kostnader. Vederlag för de 
nya aktieserierna A2, B2, C2, D2 och E2 betalas först när de aktiverats eller sålts vidare av 
ursprungliga ägare. 
 
Vederlagets betalningstid och -sätt besluts av styrelsen. 
 
5 § ÅTERBETALNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN 
 
Aktieägare är berättigad att till bolaget erlägga del av eller hela sin andel av bolagets långfristiga 
lån.  
 
Erläggande av låneandelen bör ske vid en av styrelsen bestämd tidpunkt. Styrelsen kan bestämma 
den per gång mottagbara låneandelens storlek. 
 



De av aktieägarna mottagna låneandelsbetalningarna bör av bolaget omedelbart användas till 
avkortning av bolagets finansieringslån.  
 
Låneandelsbetalningarna bör fastställas så, att man förutom låneandelen kan betala också av 
denna föranledda ränta och eventuella indexvillkor föranledda kapitaltillägg räknat till den dag, då 
bolaget med andelsbetalningarna avkortar respektive finansieringslån. Aktieägare, som i sin helhet 
erlagt sin låneandel inklusive räntor och avgifter, är inte skyldig att till bolaget erlägga 
finansieringsvederlag längre. Om bolaget vid avkortande av finansieringslån med 
låneandelsbetalningar är tvungen att betala mera än vad aktieägaren genom 
låneandelsbetalningar har erlagt, är aktieägare skyldig att till bolaget ersätta av detta föranledda 
tilläggskostnader. 
 
6 § INLÖSNING AV AKTIERNA 
 
Med beslut av bolagsstämma kan bolaget lösa in sina egna aktier. 
 
Bolaget har rätt att lösa in aktier, om aktieägaren inte under två år har erlagt det till aktien hörande 
vederlag. 
 
Inlösningspriset är två tusen euro vilket minskas med de till aktien hörande obetalade vederlagen 
inklusive räntor. Till inlösningen kan användas förutom utdelningsbara vinstmedel också överkurs- 
och reservfonderna samt sänkning av aktiekapitalet. 
 
Bolagets styrelse bör till aktieägarna ge uppgifter om de av bolagsstämman gjorda besluten om 
inlösning. Inlösningen bör verkställas inom en månad från det att styrelsen bevisligen informerat 
aktieägarna om bolagsstämmans inlösningsbeslut, så att bolaget betalar inlösningssumman mot 
att eventuellt aktiebrev returneras. Denna paragraf bör antecknas i aktiebreven, interimsbevisen 
och aktieförteckningen. 
 
 


