Merkintäesite:
Osakeannin ehdot:
PS Kemi Oy:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt tarjota maksullisessa osakeannissa merkittäväksi enintään yhdeksäntuhatta (9000) kappaletta uusia nimellisarvottomia B-osakkeita. Lisäksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annetaan
merkittäväksi yhteensä enintään 100 kpl uusia nimellisarvottomia A-osakkeita.
Osakkeiden merkintäaika päättyy, kun kaikki osakkeet on merkitty, kuitenkin
viimeistään 31.5.2016.
Osakkeiden merkintähinta on 50,00 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiötä
perustettaessa osakkeesta maksettua määrää. Uusien osakkeiden yhteenlaskettu
merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Uusien osakkeiden antaminen ei vaikuta yhtiön osakepääoman määrään.
Annissa tarjottavia uusia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Merkityt osakkeet on maksettava yhtiön pankkitilille FI19 5131 0020 1815 91 yhden (1)
viikon
kuluessa
merkitsemisestä.
Osakkeet
ilmoitetaan
rekisteröitäväksi
kaupparekisteriin ja merkitään yhtiön osake- ja osakasluetteloon viivytyksettä annin
päätyttyä. Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa,
sekä päättää merkintöjen hyväksymisestä.
Uudet osakkeet tuovat oikeuden täyteen osinkoon 31.12.2016 päättyvältä tilikaudelta,
sekä muut osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröinnistä lukien.
Osakkeiden merkintä tapahtuu PS Kemi Oy:n toimistolla, osoitteessa kauppakatu 8,
94100 Kemi, sekä 19.2.2016 alkaen Kemin Seudun Osuuspankin konttorissa, os.
kauppakatu 6, 94100 Kemi.
Osakeannin tarkoitus
Osakeanti järjestetään yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi yhtiön toimialan
mukaisen toiminnan rahoittamiseksi, koska yhtiöllä on toimialansa mukaisen
toimitansa kehittämiseksi olemassa lisäpääoman tarve.
Osakeannin järjestäjä
Osakeannin järjestää PS Kemi Oy (y-tunnus: 2724873-5). Yritys on perustettu
15.11.2015. Merkinnän alkaessa yhtiön nykyisten osakkeenomistajien hallinnassa on
yhteensä 100 kpl A-sarjan osaketta. A-sarjan osakkeiden äänimäärä on viisikymmentä
(50) ääntä osaketta kohti. Uusilla B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni
yhtä osaketta kohden.
Osakeannin yhteyshenkilönä toimii PS Kemi Oy:n puolesta myyntipäällikkö Jarno
Vuorinen, p. 040 139 9353 tai myynti@kemikings.fi.

Osakeantiesite
Tämä osakeantiesite ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousesite. PS Kemi
Oy on yksityinen osakeyhtiö, jonka osakkeita ei voi ottaa arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitetun julkisen kapankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi.
Merkintäaika
Osakemerkintä alkaa heti ja päättyy kun kaikki osakkeet on merkitty, kuitenkin
viimeistään 31.5.2016.
Merkintäpaikka
Osakkeita voi merkitä PS Kemin toimistolla, osoitteessa Kauppakatu 8, 94100 Kemi.
Käynti valtakadun puolelta, 3. kerros. 19.2.2016 alkaen merkintä on mahdollista myös
Kemin Seudun Osuuspankin konttorissa, os. kauppakatu 6, 94100 Kemi.
Merkintähinta
Yhden B-osakkeen merkintähinta on 50,00 euroa. B-sarjan osakkeilla on
yhtiökokouksessa yksi (1) ääni osaketta kohden.
Osakkeiden maksaminen
Osakkeet on maksettava yhtiön tilille yhden (1) viikon kuluessa osakeiden
merkitsemisestä seuraavilla tiedoin:
Saaja: PS Kemi Oy
Tilille: FI19 5131 0020 1815 91
Viite-kenttään merkittävä osakkeiden merkitsijän nimi
Merkintöjen hyväksyminen
Merkintä tule hyväksytyksi sen jälkeen kun merkintäasiakirja on allekirjoitettu ja
merkityt osakkeet maksettu yhtiön tilille. Hyväksytystä merkinnästä luovutetaan
merkitsijälle vahvistus, joka sisältää osoituksen osakkuudesta.
Muut seikat
Osakkeiden merkitsemiseen ja myyntiin liittyvistä muista seikoista ja niiden
aiheuttamista toimenpiteistä päättää yhtiön hallitus.

Osakkeiden merkinnästä saatavat oikeudet
Osinko:

Osakekohtainen osinko on saman suuruinen sekä PS Kemi
Oy:n A- että B- osakkeilla.

1 kpl B-osakkeita:

Merkitsijän nimi PS Kemi Oy:n osakastauluun.

3 kpl B-osakkeita:

Vapaalippu PS Kemin kotipeliin, sekä merkitsijän nimi PS
Kemi Oy:n osakastauluun.

20 kpl B-osakkeita:

PS Kemin kausikortti Veikkausliigakaudelle 2016 ja oikeus
varata ennakkoon paikka katsomosta, sekä merkitsijän nimi
PS Kemi Oy:n osakastauluun.

200 kpl B-osakkeita

Vähintään 200 B-osakkeen merkitsijän kanssa varaamme
oikeuden neuvotella osakkeiden tuomista eduista erikseen.

Merkintäsitoumus
Merkintäesite liitteineen on nähtävillä PS Kemi Oy:n toimistolla osoitteessa
Kauppakatu 8, 94100 Kemi, PS Kemin www-sivuilla osoitteessa www.pskemi.fi, sekä
19.2.2016 alkaen Kemin Seudun osuuspankin konttorissa, os. Kauppakatu 6, 94100
Kemi.
Merkitsijän vakuutus
Maksamalla merkintähinnan vakuutan lukeneeni merkintäesitteen ja yhtiöjärjestyksen,
sekä ymmärtäneeni osakemyyntiä koskevat seikat. Hyväksyn merkintäesitteessä ja
osakeantiesitteessä kerrotut ehdot, sekä merkitsen ostamani osakemäärän, jonka
maksan yhtiön tilille ehtojen mukaisesti. Ymmärrän, ettei merkintää voi peruuttaa.

YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on PS Kemi Oy.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kemi.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on jalkapallon ja jalkapalloliiketoiminnan
harjoittaminen kilpailutasolla sekä tähän toimintaan liittyvä
taloudellinen toiminta, kuten markkinointi-, yhteistyö- ja
sijoitustoiminta sekä pelaajaoikeuksien ostaminen, myyminen
ja vuokraaminen. Yhtiö voi myös järjestää urheilu- ja
edustustilaisuuksia sekä harjoittaa jalkapalloon liittyvää
markkinointia, konsultointia, koulutusta ja tukemistoimintaa.
Yhtiö voi olla osakkaana tai omistajana harjoitus- tai
liikuntahallia omistavassa yhtiössä ja tähän yhtiöön liittyvässä
taloudellisessa toiminnassa. Yhtiö voi harjoittaa kahvila- ja
ravintolatoimintaa sekä hakea siihen anniskeluoikeuksia.
Yhtiö
voi
harjoittaa
kiinteistösijoitustoimintaa
sekä
kiinteistöalan konsultointia ja neuvontapalveluita. Yhtiö voi
myös harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

4 § Hallitus

Yhtiötä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään kuusi (6) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa
edustettuna. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan
ja muut jäsenet toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi
yhdessä.

7 § Osakelajit

Osakkeista numerot 1 – 200 ovat A-osakkeita ja muut
osakkeet B-osakkeita.
A-osakkeet tuottavat kukin viisikymmentä (50) ääntä. Bosakkeet tuottavat kukin yhden (1) äänen.
A-osakkeilla ja B-osakkeilla on sama oikeus osinkoon ja
muihin varoihin vapaan oman pääoman rahastosta ja yhtiön
purkautuessa.

8 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta
omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen

lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi
osakkeenomistaja
haluaa
käyttää
lunastusoikeuttaan,
osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän
omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli
osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet
lunastusta
haluavien
kesken
arvalla.
Yhtiöllä
on
lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta
siirtyviä osakkeita.
Lunastushinta on vastikkeellisessa saannoissa sama kuin
maksettu vastike tai vastikkeettomissa saannoissa sama kuin
osakkeen viimeinen vahvistettu verotusarvo.
Lunastusvaatimus on tehtävä hallitukselle kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirrosta ilmoitettiin
hallitukselle. Lunastajan on maksettava lunastushinta
käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä yhtiön
hallitukselle lunastusvaatimuksen esittämiselle varatun ajan
kuluessa. Hallituksen on talletettava varat erilleen yhtiön
varoista. Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastamiseen
oikeutetuille osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä toiselle
omistajalle viikon kuluessa siitä, kun hallitukselle tehtiin
ilmoitus osakkeen siirtymisestä toiselle. Tiedoksiantamisen
tulee tapahtua yhtiön ilmoitustaululle asetetulla ilmoituksella.
Ilmoitukseen tulee sisältyä maininta siirronsaajasta,
mahdollisesti käytetystä vastikkeesta ja siirtoilmoituksen
saapumisajankohdasta hallitukselle.
Lunastuslauseke koskee vain A-osakkeita.
Muilta osin
määräyksiä.

lunastukseen

sovelletaan

osakeyhtiölain

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen saatetaan osakkaiden tietoon
julkaisemalla
se
yhtiön
hallituksen
määräämissä
sanomalehdissä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään
kahta viikkoa (2) ennen kokousta.

10 § Äänivalta

Yhtiökokouksessa
on
äänivaltaisia
ainoastaan
ne
osakkeenomistajat, jotka on merkitty osakeluetteloon.
Äänestyksessä osakkaalla on yksi (1) ääni kutakin osaketta
kohti kuitenkin niin, ettei kukaan osakas saa käyttää enempää
kuin kahtakymmentäviittä (25) ääntä.
Äänirajoitus koskee vain B-osakkeita.

