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JJK:n taloustilanne  
 

JJK on ensisijaisesti jalkapalloseura. Taustalle toimintaa hallinnoimaan perustettu JJK Keski-Suomi Oy 

huolehtii verojen maksusta ja muista työnantaja- ja viranomaisvelvoitteista aivan kuten muutkin 

osakeyhtiöt, tämä on suomalaisen lainsäädännön kannalta selkein tapa hoitaa urheiluseuran hallinto 

asiaankuuluvalla tavalla. Taloutta seurassa on hoidettu niin hyvin kuin on osattu ja pystytty. Pidemmän 

aikavälin tarkastelussa menoja on yhtä vuotta lukuun ottamatta aina ollut enemmän kuin tuloja. 

Muutaman viimeisen vuoden aikana kaikkia kuluja on tarkasteltu erittäin kriittisesti ja niitä on karsittu 

mahdollisimman paljon. Osakeyhtiö on vielä varsin nuori ja alkuvuosien nopean urheilullisen menestyksen 

tavoittelu toi mukanaan paitsi arvokasta kokemusta myös velkaisen talouden. Kokonaiskuva talouden 

osalta on erittäin haastava, vieraan pääoman määrä on aivan liian suuri.  Mutta positiivistakin kehitystä on 

näkyvissä. Tämän vuoden maaliskuun yhtiökokouksessa nykyiset omistajat sijoittivat yhtiöön 200 000 euroa 

lisää, tämä lisäys ei siis edellisen tilikauden päättävässä taseessa vielä näy. Pysyvä tasapaino urheilullisen ja 

taloudellisen menestyksen välillä on strategiamme ydin, ja tämän saavuttamiseksi teemme koko ajan 

hartiavoimin töitä. 

Urheiluseurojen ansaintalogiikka on muuttunut viime vuosina nopeasti eikä Keski-Suomessa vähiten 

haastavan alueellisen talouskehityksen vuoksi. Tuloja osakeyhtiölle tulee ensisijaisesti moninaisesta 

markkinointiyhteistyöstä kuten peliasu- ja kentänlaitamainoksista, promootiokampanjoista ja enenevässä 

määrin sisältömarkkinoinnista ja mediatuotannoista (~420 000). Muuta varsinaisiin ottelutapahtumiin (14 

kotipeliä) liittyvää tuloa saadaan kausikorttien, pääsylippujen ja oheistuotteiden kuten ruuan ja muiden 

kioskituotteiden sekä fanituotteiden myynnillä (~180 000). Loppuosa tuloista on esimerkiksi 

oppisopimuksiin liittyviä koulutustukia ja muita ei-säännöllisiä eli satunnaisiksi kirjattavia tuottoja (~90 

000). 

Suurin menoerä on henkilöstökulut (~520 000): palkat ja sivukulut pelaajille, valmentajille ja toimiston 

työntekijöille. Lisäksi materiaalit ja palvelut (~185 000) ovat muita joukkueen ylläpitokuluja: peliasuja ja 

välineitä, pelimatkakustannuksia, työterveyshuoltoa ja vakuuttamista, erotuomarikuluja, muita ostettuja 

valmennuspalveluja, koulutuskuluja ja ottelutapahtumien muu vuokratyövoima (järjestyksenvalvonta). 

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät (~125 000) kenttävuokrat, toimitilakulut, ajoneuvo- ja kalustokulut 

sekä toimisto-, hallinto-, markkinointi- ja ym. muut kulut 

 

Omistus 
JJK Keski-Suomi Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä 11 800 osakkeelle. Suurimmat osakkeenomistajat 

ovat  

1. JJK Jyväskylä ry 43,1 % 

2. Hammas-Virta Oy 13,8 %  

3. Joni Collan 4,7 % 

4. GTM Finland Oy 4,3 % 

5. Keski-Suomen Jalkapalloilun Tuki ry 4,3 % 

6. JJK Juniorit ry 3,4 %.  
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Yhtiön osakepääoman korotusta on valmisteltu tilikauden alusta saakka osana talousennakointia. Samalla 

on valmistauduttu seuran urheilullista tavoitetta, Veikkausliigaan nousua varten. Pääoman korotus on 

jaettu kahteen vaiheeseen. Ensin pääomarakennetta vahvistettiin keväällä varsinaisessa yhtiökokouksessa 

nykyisille osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla, joka merkattiin täysimääräisesti: 200 000 euroa.  

Nyt avattava toinen vaihe kestää helmikuun 2017 loppuun. Osakeanti on kaikille avoin. Siinä annetaan 

merkittäväksi enintään 8 000 kpl uusia osakkeita, arvoltaan 50 € kpl ja minimimerkintämäärä on 5 kpl. Näin 

ollen tämän osakeannin enimmäismäärä on 400 000 €, joka nostaisi kokonaan toteutuessaan 

osakemäärään 19 800 osakkeeseen. Tuolla 8 000 osakkeella on siis mahdollista hankkia 40,4 % osuus 

yhtiöstä ja äänivallasta. Kaikki osakkeet ovat keskenään samanlaisia. 

Joko Ketuttaa? Tule mukaan – tehdään yhdessä tulevaisuuden historiaa!  

 

Tuloslaskelma kuluvalta tilikaudelta 1.12.2015 – 31.5.2016 
 
 
JJK Keski-Suomi Oy tuloslaskelma 01.12.2015 - 31.05.2016 

  

Liikevaihto 291 672,11 

   Liiketoiminnan muut tuotot 74 665,31 

  

   Materiaalit ja palvelut yhteensä -67 656,53 

  

   Henkilöstökulut  

      Palkat ja palkkiot -204 378,39 

      Henkilösivukulut -37 301,79 

   Henkilöstökulut yhteensä -241 680,18 

  

   Poistot ja arvonalentumiset -18 211,19 

   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -18 211,19 

  

   Liiketoiminnan muut kulut -52 877,07 

  

Liikevoitto (-tappio) -14 087,55 

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -8 826,89 

Tilikauden voitto (tappio) -22 914,44 
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Tuloslaskelmat edellisiltä tilikausilta 2015 ja 2014 

 
JJK Keski-Suomi Oy tuloslaskelma  01.12.2014 - 30.11.2015  01.12.2013 - 30.11.2014 
   
Liikevaihto 602 065,21 1 045 805,34 
   Liiketoiminnan muut tuotot 90 747,25 48 326,72 

   
   Materiaalit ja palvelut   
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
        Ostot tilikauden aikana -158 945,17 -46 781,97 
      Ulkopuoliset palvelut -26 604,30 -35 180,00 
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -185 549,47 -81 961,97 

   
   Henkilöstökulut   
      Palkat ja palkkiot -445 645,83 -414 667,58 
      Henkilösivukulut -71 934,24 -88 646,77 
        Eläkekulut -47 905,54 -57 165,95 
         Muut henkilösivukulut -24 028,70 -31 480,82 
   Henkilöstökulut yhteensä -517 580,07 -503 314,35 

   
   Poistot ja arvonalentumiset -46 951,58 -41 840,14 
   Suunnitelman mukaiset poistot -46 951,58 -41 840,14 

   
   Liiketoiminnan muut kulut -124 193,36 -287 835,66 
Liikevoitto (-tappio) -181 462,02 179 179,94 

   
   Rahoitustuotot ja -kulut   
      Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista  
      Muut korko- ja rahoitustuotot   
         Muilta 1,01 62,18 
      Korkokulut ja muut rahoituskulut   
         Muille -16 920,97 -7 123,16 
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -16 919,96 -7 060,98 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -198 381,98 172 118,96 
Tilikauden voitto (tappio) -198 381,98 172 118,96 
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Tase edellisiltä tilikausilta 2015 ja 2014 
 

 
JJK Keski-Suomi Oy Tase 01.12.2014 - 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2014 
VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat   

   Aineettomat hyödykkeet   

         Aineettomat oikeudet 23 200,04 46 400,04 
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 23 200,04 46 400,04 
   Aineelliset hyödykkeet   

         Koneet ja kalusto 71 254,75 55 920,45 
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 71 254,75 55 920,45 
Pysyvät vastaavat yhteensä 94 454,79 102 320,49 
Vaihtuvat Vastaavat   

   Saamiset   

      Lyhytaikaiset   

         Myyntisaamiset 6 529,47 192 870,19 
         Muut saamiset 21 785,05 20 666,43 
         Siirtosaamiset 5 094,49 5 069,33 
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 33 409,01 218 605,95 
   Saamiset yhteensä 33 409,01 218 605,95 
   Rahat ja pankkisaamiset 2 617,69 6 862,77 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 026,70 225 468,72 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 130 481,49 327 789,21 

   

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

      Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 5 200,00 5 200,00 
      Muut rahastot   

      Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 69 300,00 69 300,00 
      Muut rahastot yhteensä 69 300,00 69 300,00 
      Edellisten tilikausien voitto (tappio) -643 424,51 -743 543,47 
      Tilikauden tulos -198 381,98 172 118,96 
Oma pääoma yhteensä -767 306,49 -496 924,51 
Vieras pääoma   

      Pitkäaikainen vieras pääoma   

         Pääomalainat 155 500,00 155 500,00 
         Muut velat 293 460,00 299 460,00 
      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 448 960,00 454 960,00 
      Lyhytaikainen vieras pääoma   

         Lainat rahoituslaitoksilta 79 636,55 60 697,31 
         Saadut ennakot 10 909,02 61 507,66 
         Ostovelat 93 318,81 60 550,24 
         Muut velat 253 327,68 173 014,41 
         Siirtovelat 11 635,92 13 984,10 
      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 448 827,98 369 753,72 
Vieras pääoma yhteensä 897 787,98 824 713,72 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 130 481,49 327 789,21 
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Kaupparekisteriote 
 

Patentti- ja rekisterihallitus 
Kaupparekisteri 
Arkadiankatu 6 A 
00100 Helsinki 
puh. 029 509 5000 
kirjaamo@prh.fi 
Sivu: 1 (3) 
Y-tunnus: 2205068-2 
Luontiajankohta: 05.07.2016 18:13:36 
 
REKISTERIOTTEEN TIEDOT 
Toiminimi: JJK Keski-Suomi Oy 
Y-tunnus: 2205068-2 
Yritys rekisteröity: 07.08.2008 
Yritysmuoto: Osakeyhtiö 
Kotipaikka: Jyväskylä 
Otteen sisältö: 05.07.2016 18:10:04 rekisterissä olleet tiedot. 
Yhteystiedot: 
Postiosoite: Ihantolantie 1 40720 JYVÄSKYLÄ 
Rekisterimerkinnät: 
TOIMINIMI (Rekisteröity 07.08.2008) 
JJK Keski-Suomi Oy. 
TOIMIALA (Rekisteröity 07.08.2008) 
Yhtiön toimialana on jalkapallon ja jalkapalloliiketoiminnan 
harjoittaminen kilpailutasolla sekä tähän liittyvä taloudellinen 
toiminta, kuten urheilu- ja edustustilaisuuksien järjestäminen ja 
jalkapalloon liittyvä markkinointi ja jalkapallon tukeminen. 
Lisäksi yhtiön toimialana on ravintola- ja muu 
liikelahjatuotemyynti- ja markkinointitoiminta, vienti- ja 
tuontitoiminta sekä kehittämistoiminta sekä pelaajaoikeuksien 
ostaminen, myyminen ja vuokraus. Liiketoimintansa 
harjoittamiseksi yhtiö voi ostaa, omistaa, myydä ja vuokrata 
osakkeita ja osuuksia kiinteistöjä sekä muuta kiinteää 
omaisuutta. 
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 07.08.2008) 
FOOTBALL CLUB JJK. 
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 07.08.2008) 
Toimialana on jalkapallon ja jalkapalloliiketoiminnan 
harjoittaminen kilpailutasolla sekä tähän liittyvä taloudellinen 
toiminta. 
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 07.08.2008) 
Jyväskylä. 

TILIKAUSI (Rekisteröity 07.08.2008) 
Tilikausi on 01.12. - 30.11. 
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 07.08.2008) 
Perustamissopimus on allekirjoitettu 18.06.2008. 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 11.06.2009) 
Yhtiöjärjestystä on muutettu 27.04.2009. 
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OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 19.11.2013) 
Osakepääoma 5.200,00 euroa, täysin maksettu. 
Osakkeet 7.600 kpl. 
OSAKEPÄÄOMAN MENETTÄMINEN (Rekisteröity 27.09.2011) 
Yhtiön osakepääoma on menetetty. 
VALTUUTUS (Rekisteröity 18.02.2013) 
Yhtiökokous on 12.11.2012 valtuuttanut hallituksen päättämään 
osakeannista 31.12.2013 mennessä. Valtuutuksen nojalla voidaan 
antaa enintään 3.000 kappaletta osakkeita. 
HALLITUS (Rekisteröity 23.04.2015 14:27:54) 
Puheenjohtaja: 
07.07.1953 Hietanen Lassi Paavo 
Jäsenet: 
04.07.1971 Luck Heidi Pauliina 
29.02.1976 Ottavainen Jussi Tapani 
04.05.1956 Perttula Esko Tapani 
09.06.1958 Perttula Veikko Kalevi 
02.12.1966 Salmela Janne Tapio 
TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 21.01.2015 12:37:01) 
Toimitusjohtaja: 
08.01.1980 Mönkkönen Janne Anttoni 
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 07.08.2008) 
Tilintarkastaja: 
25.10.1958 Vihinen Jukka-Pekka 
Varatilintarkastaja: 
PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri 
Päävastuullinen tilintarkastaja: 
24.07.1969 Sallinen Jaana Anneli 
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 07.08.2008) 
Yhtiötä edustaa osakeyhtiölain nojalla hallitus. 
ASEMAAN SIDOTTU EDUSTAMINEN (Rekisteröity 07.08.2008) 
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja 
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 16.06.2016 03:07:09) 
Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.12.2014 - 30.11.2015. 
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT 
07.07.1953 Hietanen Lassi Paavo, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
04.07.1971 Luck Heidi Pauliina, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
08.01.1980 Mönkkönen Janne Anttoni, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
29.02.1976 Ottavainen Jussi Tapani, Suomen kansalainen, Laukaa 
04.05.1956 Perttula Esko Tapani, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
09.06.1958 Perttula Veikko Kalevi, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
24.07.1969 Sallinen Jaana Anneli, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
02.12.1966 Salmela Janne Tapio, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
25.10.1958 Vihinen Jukka-Pekka, Suomen kansalainen, Jyväskylä 
TOIMINIMIHISTORIA 
JJK Keski-Suomi Oy 07.08.2008 - 
Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus  
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Kaupparekisterin muutosilmoitus 30.6.2016 
 

MUUTOSILMOITUS Y4 
Osakeyhtiö 
Ilmoitusnumero 1100000328919 PRH:n osa 
[1] 
Y-tunnus 
2205068-2 
Toiminimi 
JJK Keski-Suomi Oy 
Pääomatiedot 
Osakeanti 
Osakeanti vaihe I 
I Antipäätöksen sisältö 
Päätöspäivämäärä 14.06.2016 
Annettavien osakkeiden määrä on Enimmäismäärä 
Annettavien osakkeiden kokonaislukumäärä 8 000 
Annettavien osakkeiden lukumäärä lajeittain 
Osakelaji Osakkeiden kiinteä lukumäärä Osakkeiden enimmäismäärä 
8 000 

 

Osakeantirekisteröinti tehty 30.6.2016, mutta vielä 5.7.2016 mennessä rekisteri ei ollut päivitetty 

osakeannin osalta. Kaupparekisterissä oleva osakeantivaltuutus on siis vanha tieto. 
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Yhtiöjärjestys 

 

Patentti- ja rekisterihallitus 

Kaupparekisterijärjestelmä 

29.06.2016 10:52:40 

Nimi: JJK Keski-Suomi Oy 

Sisältö: Yhteisösäännöt 

Y-tunnus: 2205068-2 

YHTEISÖSÄÄNNÖT 

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus. 

Voimassaoloaika: 11.06.2009 00:00:00 – 

JJK Keski-Suomi Oy:n 

YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on JJK Keski-Suomi Oy ja sen kotipaikka on 

Jyväskylä. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on jalkapallon ja jalkapalloliiketoiminnan harjoittaminen kilpailutasolla sekä tähän liittyvä 

taloudellinen toiminta, kuten urheilu- ja edustustilaisuuksien järjestäminen ja jalkapalloon liittyvä 

markkinointi ja jalkapallon tukeminen. Lisäksi yhtiön toimialana on ravintola- ja muu liikelahjatuotemyynti- 

ja markkinointitoiminta, vienti- ja tuontitoiminta sekä kehittämistoiminta sekä pelaajaoikeuksien 

ostaminen, myyminen ja vuokraus. Liiketoimintansa harjoittamiseksi yhtiö voi ostaa, omistaa, myydä ja 

vuokrata osakkeita ja osuuksia kiinteistöjä sekä muuta kiinteää omaisuutta. 

3 § Hallitus 

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 

kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi 

4 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus. 

5 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä 

yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa tietylle nimeltä mainitulle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin 

tai yhdessä toisen henkilön kanssa. 

6 § Tilintarkastajat 
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Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi 

valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä 

toistaiseksi. 

7 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi alkaa joulukuun 1 päivänä ja päättyy marraskuun 30 päivänä. Ensimmäinen tilikausi päättyy 

30.11.2009. 

8 § Kokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään 

yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille osakeluetteloon ilmoitettuihin 

tai muuten tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla. 

9 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden 

kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä tarvittaessa rahoituslaskelman 

2. toimintakertomus, mikäli toimintakertomus on laadittava 

3. tilintarkastuskertomus; 

Päätettävä 

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 

6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

Valittava 

8. tarvittaessa hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet; 

9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

10 § 

Lunastuslauseke 

Jos yhtiön osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on 

yhtiöllä ensisijaisesti ja osakkeenomistajalla toissijaisesti oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla: 

1) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yritysmuodon muutokseen perustuvia 

saantoja. 

2) Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen 

tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta 

lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua kirjallisesti ja todistettavasti. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja 

siirronsaajan nimet, osakkeiden numerot ja lunastushinta sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on 

viimeistään tehtävä; 
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3) Yhtiön tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti osakkeiden saajalle kuuden (6) viikon kuluessa 

siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin. Osakkeenomistajien on ilmoitettava toissijaiseen 

lunastusoikeuteensa perustava lunastusvaatimuksensa osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa 

siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; 

4) Lunastushinta on vastikkeellisessa saannossa siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta ja vastikkeettomissa 

saannossa lunastusoikeuden perusteena olevan saannon tapahtumista edeltäneeltä viimeksi päättyneeltä 

tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva osakkeen nettovarallisuusarvo: 

5) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava 

hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa 

suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien 

kesken arvalla; 

6) Lunastushinta on maksettava kolmen (3) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen 

esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta 

maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen 

oikeutetulla. 

7) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen 

asettama välimies; 

8) Maininta tästä lunastuslausekkeesta on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, osakkeesta 

mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen, osakeantitodistukseen ja osakeantilippuun. 


