Yhteisomistussopimus ja kimpan säännöt

1.

Kimpan nimi on Team Zorro ja kotipaikka Espoo.

2.

Kimppa omistaa seuraavan hevosen: BWT Danger. Kimppa voi tulevaisuudessa omistaa muitakin
hevosia, mikäli kimppa niin yksimielisesti päättää.

3.

Kimppa on jaettu 100 osuuteen. Kimpan osakkaat sekä heidän osuuksiensa lukumäärät sekä
yhteystiedot ovat tämän sopimuksen viimeisellä sivulla.

4.

Kimpan jokainen osuus antaa osuuden haltijalle yhden (1) äänen käytettäväksi äänestystä vaativissa
kysymyksissä.

5.

Kimpan toimikausi on jatkuva, ja se voidaan purkaa varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai
edustettuina olevien osakkaiden kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä. Kimpan tässä
sopimuksessa sovittujen sääntöjen muuttamista koskevat päätökset tehdään varsinaisessa
vuosikokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

6.

Kimppasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan kimpan kotipaikan käräjäoikeudessa.

7.

Kimpan nimenkirjoitusoikeus on varsinaisen vuosikokouksen nimeämällä edustajalla, joka samalla
toimii kimpan rahastonhoitajana sekä yhteyshenkilönä osakkaisiin, viranomaisiin ja hevosalan
järjestöihin. Varsinaisen edustajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään hänen tehtäviä hoitaa hänelle
vuosikokouksessa valittu varajäsen. Varsinaisen edustajan ollessa pysyvästi kykenemätön hoitamaan
tehtäviään kutsutaan koolle ylimääräinen kokous, jossa valitaan uusi edustaja.

8.

Kimpan yleisestä tiedottamisesta vastaa vuosikokouksen valitsema edustaja. Hän vastaa keskitetysti
tiedottamisesta kimpan sisällä, valmentajan ja kimpan välillä sekä kimpan ulkopuolelle.

9.

Kimpan tilikausi on kalenterivuosi.

10.

Menot ja tulot jaetaan tasan osuuksien kesken.

11.

Kimpalla on yksi (1) varsinainen vuosikokous helmi-huhtikuussa.
Vähintään kahdenkymmenen (20) äänen niin vaatiessa tulee järjestää ylimääräinen kimpan
kokous.
Kimpan kokous on päätösvaltainen, kun se on tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti koolle
kutsuttu.

12.

Kimpan edustaja kutsuu osakkaat vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kimpan kokoukseen viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse.
Osakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta osakasluettelossa tiedottamalla muutoksista
kimpan edustajalle.
Milloin on kysymyksessä erityisen kiireellinen ja tärkeä asia, on kokouksen kutsuaika kolme
(3) päivää. Kimpan kokous voidaan järjestää tällöin sähköpostin tai muun jälkikäteen
dokumentoidun viestintäyhteyden välityksellä.

13.

Vuosikokouksessa
- valitaan kimpan edustaja, tiedottaja, tilintarkastaja sekä varaedustaja
- valitaan hevosen valmentaja
- esitetään yksinkertainen tuloslaskelma ja tase
- vahvistetaan tulos
- päätetään kimpan voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle
- käsitellään muut asiat

14.

Kimpan rahaliikennettä hoitaa kimpan edustaja, joka avaa kimpalle oman tilin

15.

Kimpan osakas on velvollinen korvaamaan kimpalle vahingon, jonka hän tahallisesti tai
tuottamuksellisesti kimpalle aiheuttaa.

16.

Mikäli kimpan osakas laiminlyö osuusmaksun suorittamisen ajallaan, kimpan edustaja ilmoittaa hänelle
sähköpostilla, että hänet tullaan erottamaan kimpasta, ellei osuusmaksua lisättynä 100 euron
sakkomaksulla ole suoritettu seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Maksamatta jääneet
osuusmaksut saatetaan summaarisella haastehakemuksella velallisen kotipaikan käräjäoikeuden
käsiteltäväksi jolloin velallisen vastattavaksi tulevat myös asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

17.

Osakkuudesta luopuminen ja siitä johtuva lunastusoikeus
- Mikäli osakas haluaa luopua osuudestaan, tulee osuutta ensin tarjota kimpan muiden
osakkaiden lunastettavaksi samaan markkinahintaan, jonka ulkopuolinen taho
osuudesta maksaa. . Useamman osakkaan ollessa halukas lunastamaan osuus
suoritetaan arvonta. Ellei kukaan osakkaista halua käyttää lunastusoikeuttaan,
voidaan osuus myydä ulkopuoliselle
- Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, ositukseen eikä yhteisön
jakautumiseen tai sulautumiseen perustuvia saantoja
- Jos luopumisen syynä on kimpasta erottaminen, on myyntimenettely seuraava;
Osuutta tarjotaan ensin kimpan jäsenille. Korkein tarjous voittaa. Mikäli kimpan
osakkaat eivät tee tarjousta osuudesta, tarjotaan osuutta kimpan ulkopuolisille.
Saadusta myyntihinnasta vähennetään myyntikustannukset ja kimpan saatavat sakkoja viivästyskorkoineen ja tämän jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään erotetulle
osakkaalle
- Ellei osuutta saada myydyksi, osuus mitätöidään kimpan vetäjän päätöksellä ja
osuuden saatavat lisätään kimpan kuluihin. Mitätöinnin jälkeiset kulut ja t tulot
jaetaan jäljelle jääneiden osuuksien suhteessa
- Uutta omistajaa sitoo tämä sopimus sääntöineen

18.

Kimppa voidaan purkaa lain ja yhtymäsopimuksen määräysten mukaan siten, että sen varat ja velat
luetteloidaan. Mikäli kaikki kimpan velat eivät ole tiedossa, on haettava julkinen haaste kimpan
kotipaikan käräjäoikeudelta kimpan tuntemattomien velkojien selvittämiseksi. Mikäli kimpalle jää
varoja velkojen maksun jälkeen, jaetaan yli jäävät varat tasan osuuksien kesken.
Tämä sopimus astuu voimaan heti, kun kaikki kimpan osakkaat ovat maksaneet osuutensa ja
allekirjoittaneet kimppasopimuksen. Tätä sopimusta on laadittu xx samansisältöistä kappaletta, yksi
kullekin allekirjoittaneelle.

Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot.
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