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Gumböle Golf on kohdannut viime syksystä lähtien haasteita, jotka ovat koskeneet ennen kaikkea Gumböle Golf Oy:n
osakkaita. Viimeisimpänä on GoGolf 23.1. julkaissut nettiartikkelin (tässä linkki) yhden gumböleläisen osakkaan ja
hänen taustajoukkojensa aikeista hankkia täydellinen määräysvalta Gumbölessä. Lisäksi taustalla on edelleen ns.
lunastusriita. Molemmat asiat hämmentävät hieman ensi kauteen valmistautumista ja ovat varmaan mietityttäneet
myös jäseniämme sekä ensi kaudeksi pelioikeuttaan suunnittelevia. Tässä tilannetietoa em. asioista sekä ensi
kaudesta Gumbölessä:
1. Gumböle Golf Oy:n osakkaiden ja Gumböle Golf Ry:n välinen lunastusprosessi
Yhdeksän osakasta jätti syksyllä Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen
välimiesmenettelystä, jossa he haastoivat Gumböle Golf Ry:n lunastamaan heidän osakkeensa perustuen
Osakeyhtiölain 18-lukuun Vähemmistöosakkaiden lunastaminen.
” Se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (lunastaja), on
oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka
osakkeet voidaan lunastaa (vähemmistöosakkeenomistaja), on vastaavasti oikeus vaatia osakkeidensa
lunastamista.”
Kantajat edellyttävät osakkeittensa lunastamista 1 € nimelliseen hintaan. Osakkeilla on kuitenkin Oy:n
taseessa velkaa vastattavanaan ja nyt on kyse myös siitä, seuraako velka mukaan ”käypään hintaan” vai ei.
Kiistassa ratkaisun tulee tekemään välimieheksi määrätty professori Seppo Villa, joka käsittelee asiaa
lähiaikoina, heti GG Ry:n lähetettyä oman vastineensa. Tämä prosessi ei suoraan vaikuta Gumbölessä kaudella
2018 pelaamiseen, mutta lopputuloksesta riippuen sillä on merkitystä tulevien vuosien ratkaisuihin.
2. Osakas Tapio Potilan tekemä ostotarjous Gumböle Golf Oy:n osakkeista
Gumböle Golf Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja Tapio Potila ja toistaiseksi anonyymiksi jäänyt
sijoittajaryhmä on tehnyt ostotarjouksen kaikista GG Oy:n osakkeista. Sekä Gumböle Golf Oy:n että Ry:n
hallitukset pitivät tarjousta alusta lähtien epärealistisena niin aikataulultaan kuin osin myös sisällöltään.
Tarjous on tehty osakkaiden kannalta erittäin epämääräisin ehdoin ja se on jätetty myös ostajatahon
yksipuolisesti hyväksyttäväksi, vaikka ehtojen toteutuminen tällä aikataululla ja ostotarjouksen ehdoin on
käytännössä lähes mahdotonta. Gumböle Golf Ry:n kohdalla ostotarjoukseen suostuminen olisi vaatinut
yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jota GG Ry:n hallitus ei nähnyt syytä kutsua koolle meneillään olevan
lunastusprosessin vuoksi. Näin ollen kauden 2018 pelaamiseen Gumbölessä ko. ostotarjouksella ei ole
välitöntä vaikutusta.
3. Gumböle Golf – kauteen 2018 valmistautuminen
Edellä mainitut kaksi asiaa ovat luonnollisesti teettäneet varsin paljon ylimääräistä työtä Gumböle Golf Oy:n ja
Ry:n hallinnossa, mutta kauden 2018 valmistelut ovat siinä sivussa täydessä vauhdissa. Tässä lista asioista,
jotka koskettavat GG Ry:n jäseniä ja pelioikeutta Gumbölessä harkitsevia pelaajiamme:
• Gumböle Golfin jäsenmaksut erääntyvät 15.3.2018, jolloin maksamme seuran jäsenmaksun myös Suomen
Golfliittoon. Postitamme jäsenmaksut helmikuun alussa kaikille nykyisille jäsenillemme, joilla Golfliiton
jäsenyys on voimassa maaliskuun loppuun asti.
• GG Ry:n jäsenyyteen tulee kuulumaan v. 2018 myös GoGolfin jäsenyys omine etuineen.
• Muita jäsenetuja valmistellaan, mutta varmuudella niihin kuuluvat mm. alennettu green fee hinnoittelu sekä
Gumbölessä että ns. lisäkentillämme (ainakin Ringside, Nurmijärvi ja Hillside Golf).
• GG Oy:n pelioikeudet ovat nyt tarjousmyynnissä niin entisille kuin uusillekin pelaajillemme. Lisätietoja
pelioikeuksista ja mm. uudistuneesta junioripelioikeuksien hinnoittelusta löydät tästä linkistä.
• GG Oy uudistaa palveluketjuaan seuraavasti: 1) kentänhoito on nyt omassa organisaatiossamme uuden
kenttämestarin alaisuudessa, 2) ravintolaan on tulossa uusi toimija ja 3) palvelupäällikön ja caddie
mastereiden haku on käynnissä. Julkistamme koko palvelutiimimme lähiaikoina!
Toivotamme kaikille jäsenillemme ja kausipelaajillemme oikein hyvää kesäkauden 2018 odotusta!
Lisätietoja ja pelioikeuksien ennakkovaraukset: markku.ignatius@gumbolegolf.fi tai p. 050-593 5330

