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TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL
NOTARIAMEMOMINGUTE RAAMATU

AKTSIASELTS VIISNI]RK JAGUNEMISKAVA
Tallinna notar Robert Kimmel
Kliesolevanotariaalakti on koostanud ja toestanud
iiheksandaljuunil kahe
notaribiiroos Tallinnas, Rlivala pst 3 / rut<e tn 2 kahekiimne
osalejadon
tuhandeseitsmendatu"ttul (2g.0i.2007.a.)ning sellesnotariaalaktis
48 Pzirnu'e-postiaadress
Aktsiaseltsviisnurk, registrikood10106774,asukohtSuur-J6e
mille esindajana
Asutaja,
mail@viisnurk.ee,.JurpIOi nimetatudJagunev iihing -i1{oi
36607030219'
isikukood
Kioirtik,
tegutsebregistrikaardiletcantudjuhatuse fiige Andre.volitused
tema
on tuvastatudirikutunnistusealuselja kes kinnitab' et
kelle isikusamasus
juhatuseliikmenaon kehtivad.
asukohtSuur-Jde48 Pzirnu'e-posti
OU VN Niidu Kinnisvara, registrikood ll2l79l0,
Omandav iihing I, mille esindajana
aadresseinar.pahkef@)"iir""tf..eiedaspidinimetatud
kelle
kantudjuhatuseliige Einar.P[!f"l,.isikukood 37410064237'
tegutsebregistrikaard-ile
juhatuse
tema volitused
on tuvastatudisikutunnistuseilusel ja kes kinnitab,et
isikusamasus
liikmenaon kehtivad,
jagunemiskava:
keson otsustanudkoostadaaltjiirgneva
1.
1.1.

2.

JAGUI\EV iITTXC
asukohtSuuriihingukson Aktsiaseltsviisnurk, registrikood10106774
Jagunevaks
neli miljonit ilheksasada
JOe 48 Pa-;;" aktsiakapitali suurus nelikiimmend
tuhatkuuisadakiimme(44 990610)krooni'
i.iheksakiimmend
OMANDAVAD IiHINGI]D

2.|.omandavaks[hingukslonoUVNNiiduKinnisvara,registrikood]|2|7.9|0,aadress
48 Pamu]osakapitalisuurusnelikiimmendtuhat(40 000)kgon!'Suur-J6e
seisuga 29'062007'a' on
2.2. Vastavalt Omandava i.ihingu I osanike nimekirjale
Viisnurk, kellele kuulub
Omandavaiihingu I osanikriksiugun.n iihing, Alctiiaselts
krooni, mis moodustabiikssada
tiks osanimivaaituseganeliktimmJndtutrat (+OOOO)
(100) ProtsentiosakaPitalist.

viisnurk
2.3. omandavaks iihinguks II on jagunemisekiiigus asutatav Aktsiaselts

on
(asutamisel), aadress Suur-.lbJ 48 Plirnu, sihtnumber 80042' Asutaja
otsustanud asutada ning palub kanda ariregistrisse aktsiaseltsi allj?irgnevate
andmetega:
Jagunev
Z.g.l. AsutatavaOmandavaUhinguII iirinimi on AktsiaseltsViisnurk.
iile
omandavale
iihing annabjagunemiselirinime ,,AktsiaseltsViisnurk"
vastu otsuse enda iirinime
iihinlule ff ninf v6tab koos jagunemisotsusega
muutmiseks.
Vabariik'
ja
2.3.2. Aktsiaseltsiasukohton Eesti Vabariik' Piirnu, aadresson Eesti
Suur-Jde48, sihtnumber80042'
PZirnu,
neli miljonit
2.3.3. Aktsiaseltsi aktsiakapitalikavandatavsuurus on neliktimmend
ki.imme(44 990610)krooni,mis
tuhatkuussada
tiheksaki.immend
tiheksasada
jaguneb neljuks miljoniks neljasaja iiheksakumne tiheksaks tuhande
(10) krooni'
kuuektimneiitr.t r $ igg 061) akisials nimivzilrtusegakiimme
vastavalt
varaga
II
0leantava
Aktsiate eest tasutakseOmandavaletihingule
oma
miiZirab
vdiirtuse
Mitterahalisesissemakse
jagunemiskavale.
kiiesolevale
OmaidavatihinguII juhatusja hindamistkontrollibaudiitor'
orsusega
36411144221,
2.t.4. Aktsiaseltsijuhatuse liiftmeieks on Erik Piile, isikukood
Harku vald'
elukoht
36607030219,
elukohtPamu,AndresKivistik, isikukood
Piimu'
elukoht
ja Einar Piihkel, isikukood 37410064237,
Harju maakond,
juhatuse
liigeroib
ei ole piiratud ning iga
Juhatuseliikmete esindusoigus
iiksinda.AndresKivistik ja Einar
kOigisoigustoimingutes
esindada
aktsiaseltsi
niil on seadusekohaselt 6igus olla
Piihkel kinnitavad kaeioleviga,
"t
iiritihingujuhatuseliige.
isikukood
2.g.5. Aktsiaseltsi noutogi liikmeteks on Joakim Johan Helenius,
ja P6hja-Iiti Uhendkuningriik,
elukJht London,Suurbritannia
35?11240072,
ja Gleb
Ulo Adamson, isikukood 37809182719,elukoht Tallinn,
Venemaa
elukoht sankt-Peterburg,
ognyannikov, isikukood 37205120046,

FOderatsioon'
registrikood
2.J.6. Aktsiaseltsi audiitoriks on AS PricewaterhouseCoopers,
10142876.
2.3.T.Aktsiaseltsimajandusaastaalgabl.jaanuarilja|6peb-3l.detsembril.
(notariaalaktilisa nr l)'
2.3.8. Asutaja kinnitab asutatavaakttiui.ltti pdhikirja
kuuptiev'
toestamise
pohikirjakinnitamisekuupiievon kiiesolevanotariaalakti
(100000) krooni ja need
2.3.g. Asutamiskuludeeeldatavsuuruson iikssadatuhat
tasubAsutaja.
10106774,kes on
2.3.10.K[esolevaga annab Aktsiaseltsviisnurk, registrikood
omanik,
kaubamergi VIISNURK (registreeringo_-l_o_-b"r 42549)
nousoleku kasutada t<aubame-rniVIISNURK asutatava Aktsiaseltsi
Viisnurk lirinimes.
nimetatudka
2.4. Omandavtihing i l; G""dav iihing II edaspidikoos v6i eraldi
Omandaviihing'

3.

OSALEJATE AVALDUSED JA KINNITUSED

Uhinguesindajakinnitab,et:
3 . 1 . Jaguneva

vastu v6etud otsust
3.1.1. Kuni kaesolevi jagunemiskavatoestamiseniei ole
Jagunevaiihingu driiegistrissekantudaktsiakapitalisuurusemuutmiseks.

3.1.2. Jagunevaiihingu aruandedon koostatudldhtudesraamatupidamisseadusest
ning heastraamatupidamistavast.
EestiVtilrtpaberiteKeskregistris.
3.1.3. Jaginevaiihinguaitsiadon registreeritud
3.1.4. Jagunevaiihingu varale on esimeselejbrjekohale seatud kommertspant
kolmkUmmend viis miljonit (35 000 000) krooni Aktsiaselts
,uirtut
kasuks'
registrikood10060701,
Hansapank.
juhatuseleesitatuddokumentatsioon
iihingu
iihingupoolt Omandava
3.f .5. Jaguneva
ja
ning tihingul ei lasu kohustusi,
kohustusi
kajastabk6iki tihingu varasid
ning iihingu varal ei lasu
tagatisi
Uhingupoott ei olelntud garantiisidning
kolmandate isikute ees koormatisi ega muid piiranguid, mis ei ole
kajastatud'
eelnimetatuddokumentides
punktis
Uks(l) toodudandmedei ole muutunud'
3.1.6. Kiiesolevanotariaalakti
3.2. Omandavaiihingu kinnitused
$ 468 kohaselttuleb aktsiaseltsi
3.3. NotariaalaktitOeJtajaon selgitanud,et tiriseadustiku
hindamiseksettentihtudkorras(iiriseadustiku$ 2a9) hinnata,
mitterahalisesissemakse
kas jaguneva iihingu poolt tileantud varast piisab asutatava aktsiaseltsi
aktsiakapitaliks.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.1.

JAGUNEMINE ERALDUMISE TEEL JA
JAGUI{EVA {JHINGU AKTSIONARTNNT,N

AKTSIATE

ASENDAMINE

jagunemiskava
aluseljagunebJaguneviihing eraldumiseteel selliselt'et
K?iesoleva
kiiesoleva
annabosa oma varastkaesolevajigunemiskavatingimustekohaselttile
ja
varast
osa
notariaalaktipunktiskaks tiks (2.1.)nimetatudOmandavaleflhinguleI
olevale
kiiesolevajagunemiskuuupunkti, kaks kolm (2.3.) nimetatudasutamisel
lihinguletI.
Omandavale
Jaguneviihing Aktsiaselts
kAigussaabOmandavaiihingu I osanikuks.
Jagunemise
iihingu I
Viisnurk, registrikood 10106774,kellelE hakkab kuuluma omandava
tikssada
neljakiimneiuhande(40 000) kroonisenimiv6[rtusegaosa, mis moodustab
(tO0) protsentiOma;dava iihingu I osakapitalist'Jagunevaiihingu aktsioniiridele
ei toimu.
asendamist
kliigus saavadasutatavaomandavaiihingu II aktsionarideksJaguneva
Jagunemise
neli miljonit
uhlngu aktsionirid, kellele hakkab kuuluma Omandavaiihingu II
(4 499 061) aktsiat
nelisada iiheksakiimmend tiheksa tuhat kuuskiimmend 0ks
(100) protsenti
iikssada
moodustab
mis
ki.imme (10) krooni,
nimiviiZirtusega
(1:l), st iga
Uhele
on
Uks
Omandavaiihingu II aktsi;kapitalist.Aktsiateasendussuhe
Omandava
Uhe
kohta
Jagunevaiihingu aktsioniirsaabiga Jagunevaiihingu aktsia
6igustatudJagunevatihingu
UhlnguII aktsia.OmandavaUhinguII aklsiatesaamiseks
tdhtpiieval.
sdtestataval
kindlaksjagunemisotsuses
ring m?iiiratakse
aktsi-onliride
tihingu
Jaguneva
saavad
registrisse
tihinguasukoha
Jaguneva
kandmisega
Jagunemise
neil
II
on
tihingus
ning Omandavas
aktsioniiridOmandaviiihiigu II aktsionarideks
k?iesoleva
on
k6ik aktsionziri6igusedvastavaltomandavatihinguII pohikirjale,mis
jagunemiskava
lisaksnr 1'
selleks
iugun.n iihing kohustub Omandavaiihingu II koik aktsiad iile andma
jooksul
peale
piieva
(10)
kiimne
hiljemalt
OilustatudJagunevaiihingu aktsionziridele
Uhinguasukoharegistrisse'
ja[unemisekindmist Jaguneva
juurdemakseid
ei
tehta'
Jagunemisel
tihingusOigusekasumiosale
Oirandavatihinguosa vdi aktsiadannavadOmandavas
iiriregistrisse'
iihinguasukoha
Jaguneva
kandmisest
alatesj agunemise

solmitud toolepinguid'
Jagunevaiihingu jagunemine ei mojuta selle t06tajatega
otseseltseotud t66lepingud
Omandavaleu[ingui; II Uleantavate-tootmisiiksustega
Jaguneviihing informeerib
tingirnustel'
lahevadiile OmaniavaleiihinguleII senistel
t66tajaidjagunemisestvastavalttd6lepinguseadusenduetele. jagunemises
liikmetele ega
4.9. lugun"miret osalevateiihingutelutratuseega ndukogu
ei
jagunemisega
soodustusi
osalevaidtitringuiOesindami6igustatudotunik.l. seoses
anta.
kontrollivale audiitorile makstakseselle eest tasu viiskiimmend
4.10. Jagunemiskava
iiheksatuhat(59 000)krooni'

4.8.

5.

ur,naNrav VARA

vara:
t uteaftiiryn€va
tihingule
iihingomandavale
kiiigusannabJagunev
5.1. Jagunemise
selle
koos
2306005)
nr
5.1.1. piirnulinnasNiidu tn l l asuvikinnistu(registriosa
ja Pliraldistega;
olulisteosade
"asuva
nr 2306505)koosselle
piirnu
kinnistu(registriosa
linnasKasetn 15
s.1.2.

olulisteosadeja Piiraldistega;
nr 2306705)koos selle
5.1.3. Ptirnulinnas Kase tn 17 asuvakinnistu (registriosa
olulisteosadeja P?iraldistega;
nr 2307305)koos selle
5.1.4. Pdrnulinnas Kase tn 24 asuvakinnistu (registriosa
olulisteosadeja Piiraldistega;
nr 2307205)koos selle
5.1.5. Piirnu linnas Kase tn 20 asuvakinnistu (registriosa
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2306905)koos selle
5.1.6. P?irnulinnasKase tn 16 asuvakinnistu
olulisteosadeja Ptiraldistega;
nr 2307405)koos selle
5.1.7. Piirnu linnas Kase tn 26 asuvakinnistu (registriosa
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2307105)koos selle
5.1.8. Piirnu linnas Kase tn 18 asuvakinnistu
olulisteosadeja Peraldistega;
(registriosant 2308205)koos selle
5.1.9. PiirnulinnasArukasetn 8 asuvakinnistu
olulisteosadeja PZiraldistega,
nr 2308005)koos selle
5.1.10.PZirnulinnasArukasetn 6 asuvakinnistu(registriosa
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2307805)koos selle
5.1.11.Piirnu linnasArukasetn 4 asuvakinnistu
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2307605)koos selle
5.1.12.PlirnulinnasArukasetn 2 asuvakinnistu
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2305705)koos selle
5.1.f3.Pirnu linnas Niidu tn 9 asuvakinnistu
olulisteosadeja Piiraldistega;
(registriosanr 2306805)koos selle
5.1.14.Plirnu linnas Kase tn 19 asuvakinnistu
olulisteosadeja Piiraldistega;
nr 2306405)koos selle
5.1.15.PtirnulinnasKase tn 13 asuvakinnistu (registriosa
olulisteosadeja Piiraldistega;
nr 2307705)koos selle
5.1.16.piirnu linnasArukasetn 2a asuvakinnistu(registriosa
olulisteosadeja Ptiraldistega;
nt 2307905)koosselle
5.1.17.PiirnulinnasArukasetn 4a asuvakinnistu(registriosa
olulisteosadeja Ptiraldistega;
(registriosanr 2308105)koosselle
5.1.18.PiirnulinnasArukasetn 6a asuvakinnistu
olulisteosadeja Piiraldistega;

koos selle
5.1.19.P6rnulinnasKasetn l6a asuvakinnistu(registriosanr 2307005)
olulisteosadeja P?iraldistega;
5.1.20.PtirnulinnasKasetn 15a asuvakinnistu(registriosanr 2306605)koos selle
olulisteosadeja Piiraldistega;
5.l.2l.P6rnu linnasKasetn I la asuvakinnistu(registriosanr 2306305)koos selle
olulisteosadeja Piiraldistega;
5.l.22.Ptirnu linnasNiidu tn 9a asuvakinnistu(registriosanr 2305805)koos selle
olulisteosadeja PZiraldistega;
5.1.23.piimu linnastcu.btn asuvakinnistu(registriosanr2307505)koosselleoluliste
osadeja p?iraldistega;
5.l.24.P6rnu linnas Ristiku tn asuvakinnistu (registriosanr 2308505)koos selle
olulisteosadeja PZiraldistega:
5.l.25.Piirnu linnas Arukasetn asuvakinnistu (registriosanr 2308405)koos selle
olulisteosadeja PAraldistega;
5.l.26.Piirnu linnas Arukasetn asuvakinnistu (registriosanr 2308305)koos selle
olulisteosadeja Piiraldistega.
5.2. Lepingupunktisviis Uks Uks (5.1.1.)kuni viis iiks kaksktimmendkuus (5.1.26.)
nimetatudvaraedaspidinimetatudKinnistud.
5.3. LisaksKinnistuteleannabJagunevUtring OmandavaleUhinguleI tile raha summas
kolmsadakuusktimmendtuhat (360000) krooni Eesti Vabariigi kasuks seatud,
ktiesolevalepingupunktisviis kolm kuus(5.3.6.)nimetatudhtpoteegiteenindamiseks
ja Kinnistutegi seotuO alljdrgnevatestlepingutesttulenevad k6ik digused ja
kohustused:
seadmise
kantud piiratud asjaOiguste
5.3.1. Kinnistutesuhteskinnistusraamatusse
AS Viisnurkja
ja kohustused,
s.h.04.05.2001.a.
oigused
tulenevad
lepingutest
seadmise.leping
Otj t5t"1o.Soojusv6rkvahelsotmitudisikliku kasutus6iguse
ja ou
viisnurk
ja
As
04.05.2001.a.
kinnistu nr 2305705koormamiseks
2305705
nr
kinnistu
leping
Ute;OeSoojusv6rkvahel solmitudkasutusvalduse
koormamiseks.
5.3.2. 04.01.1999.a.AS Holmen Mets ja As Viisnurk vahel s6lmitud
rendilepingnr 1-040199kinnistutenr 2307605,2307705,
tootmisterritooriumi
2307805ja 2306805koormamiseks;
AS Viisnurkja AS ISSEestivahelsdlmitudiitirilepingkinnistu
01.10.2006.a.
5.3.3.
nr 2305705 koormamiseks;
AS Viisnurk ja OU Tehnoservicevahel sdlmitudrendileping
5.3.4. 01.06.2005.a.
kinnistunr 2307105koormamiseks;
AS Viisnurk ja OU Tarbegaasvahel sdlmitud eelkokkulepe
5.3.5. 26.04.2007.a.
isiklikukasutusoigusega.
kinnistunr 2307505koormamiseks
ostu-mtiUgija hupoteegiseadmise
Maa
Kinnistute
5.3.6. l9.05.2000.a.s6lmitud
leping, millest tuleneb jtirelmaksujiiSk summas kolm miljonit iikssada
kolmkiimmend kolm tuhat kakssadakuusktimmendneli (3 133264) kooni
EestiVabariigieesja kinnistutnr 2306405koormavhiipoteekEestiVabariigi
kasuks ,u*iru, uiis miljonit kaheksasadaseitsekiimmendneli tuhat
(5 874900)krooni;
iiheksasada
5.3.7, muud Kinnistutegaseotudlepingud,Oigusedja kohustused,s.h. maamaksu
kolmktimmend
tuhatkuussada
tasumisekohustussummasiikisadaiiheksateist
iiheksa(119639)krooni.
5.4. Jagunemisek2iigusannab JagunevUhing Omandavaleiihingule II tile Jaguneva
ei anta vastavaltjagunemiskavapunktile viis iiks (5.1.) ule
tihingu uuru, 111idu

OmandavaleiihinguleI ning mis ei j6ii I

;eisu muutumiseljuhindutaksetegelikust
Jaguneva iihingu omandisse jaab omandava iihingu I osa, nimiviiiirtusega
(400 000) krooni'
neliktimmendtuhat (+o ooo) krooni ja raha summasnelisadatuhat
ktiesoleva
vastavalt
vahel
i.ihingute
Kogu iilejaanud vaia jaotatakseOmandavate
viis iiks (5.1.)ja viis neli (5'4')'
jagimiskavapunktidele
tihingu varale
5.6. kln ut"ppel' AktsiaseltsigaHansapank kustutatakseJaguneva
viis
Aktsiaselts Hansapankkaiuks seatud kommertspantsummas kolmkilmmend
omandava
seatakse
miljonit (35 000 0oo) krooni ning samassummaskommertspant
iihinguII varale.
KinnistuidkoormavAktsiaselts
Hansapankkustutatakse
5.7. KokkuleppelAktsiaseltsiga
summas kolmki'immendkuus miljonit
Hansapank kasuks seatud i.ihish'0poteek
(36 000 000)krooni.

f,.t.

6.

SELGITUSED

tekkinudjaguneva
Ennejagunemisekandmistjagunevatihinguasukohaiiriregistrisse
solidaarselt'
i.ihingu kohustuste eest vastutavadjagunemisel osalevad iihingud
see, kellele
ainult
isikuks
kohustatud
omavahelisessuhtes on
Soliclaarvdlgnike
miiiiratijagunemislepinguga'
kohustused
ei miiiiratud,vastutab
jagunemisrepinguga
6.2.
nde tliitmise tlihtpiiev saabubviie aasta
raiihinguasukohaZiriregistrisse.
ratapArastjagunemisekandmistjaguneva
6.3.
Ametlikud Teadaandedteatejagunemise

6.1.

osaleviihing peabkuue (6)
Jagunemisel
alates tagama esitatud vSlausaldajateni
nenden6uetetaitmist'
etjaguneminevdib ohustada
ja nadp6histavad,
rahuldamlst
juhtima
6.4. Jagunemiseiosalenaiihingu .lutratuseja ndukogu liikmed v6i iihingut
v6i
6ilustatud osanikuduurtut"uudsolidaarseltjagunemisegaiihingule, osanikele
Nimetatud
eest.
kahju
v6i iihingu
aktsion?iridele
-onvolausaldajatelesti-tiliselttekitatud
viis (5) aastatjagunemisekandmisestjagunevaiihingu
aegumistiihtaeg
ndude
asukohadriregistrisse.
aktsiad
6.5. Jagunemiselasendataksejaguneva iihingu osanike YOi aktsion6ride
asendatud
Oigused
isikute
oriandavateiihinguteosadenoi ukttiut.ga-Kolmandate
ja
osadev6iaktsiatesuhtesjiiiivad kehtimaomandavaUhinguosade aktsiatesuhtes'
jagunevale
iihingule
6.6. Osasidv6i aktsiaid,mii kuuluvad omandavaleiihingule vdi
jagunemiselei asendata
endalev6i isikule,kestegutsebomanimel,kuid iihinguarvel,
jagunev
saab eraldumisel
iihing
kui
ja
need kaotavadkehti-vuse,vtilja arvatud,
-omandava
Uhinguainsaksosanikuksv6i aktsioniiriks'
on heaks
tekivad digusedja kohustused,kui jagunemislepingu
6.1. Jagunemislepingust
peabolemakirjalik. Kui
osalevadtihlngud.Jagunemisotsus
kiltnud k6ik jagunemises
vdi
osad v6i aktsiad mlitiratakseomandavastihingus jaguneva iihingu osanike

suhtegakui jagunevasUhingus,peavadiihinemisotsuse
vahelteistsuguse
aktsiondride
pooltolemak6ikjaguneu"tihinguosanikudv6iaktsionlrid.
kandmist jaguneva iihingu asukoha
6.8. Jagunemistei saa-vaidlustadi piirast selle
Ziriregistrisse.
tekkinudJaguneva
iihinguasukohaliriregistrisse
6.9. EnnejagunemisekandmistJaguneva
solidaarselt'
iihingud
iihingu kohustusteeest vastutavadjagunemisel osalevad
see, kellele
ainult
isikuks
solidaarvolgnikeomavahelisessuhte; 6n kohustatud
kohustusedmiiZiratij agunemislepinguga'
kui seeon kantudk6igi
k;;i;il;;"guneva uttiigi asukoha_6riregistrisse'
6.10. Jagunemine
;rkoha arirefistritesse.KandesomandavateUhinguteasukoha
'taiiiOrct,
omandavatetiittitgut.
et jaguiemine loetakse toimunuks selle kandmisega
6riregistrite,
jagunevatihinguasukohaiiriregistrisse'
esindamaoigustatudosanikud
6.11. JagunemiselJsaleva iihinguluhatus v6i tihingut
heakskiitmisest
jagunemislepingu
esitavadmitte varemkui iihe (l) kuu m60dumisel
Avaldusele
kandmiseks'
oma tihingu asukohasavaldusejagunemiseariregistrisse
osanike
jagunemisotsus;
notariailseltkinnitatudiirakiri;
lisatakse:jagunemislepingu
koosolekul;
tehti
jagunemisotsus
voi aktsioniiride koosoleku protokoll, kui
v6i n6usolekudselle
jagunemisaruanne
jagunemise luba, kui see on ndutav; -kui
t"" on n6utav' v6i nousolekudselle
jdtmiseks;audiitori aruanne,
koostamata
jzitmiseks;jaotumisekorral jagunevaiihingu ldppbilanss'kui avalduse
koostamata
esitabjaguneviihing.
esindamadigustatudosanikud
6.12. Avaldusis peavadjuhatuse liikmed v6i iihingut
vastav avaldus on jiietud
kinnitama, et jagunemiseotsust ei vaidlustatudv6i
rahuldamata.
tehaksevara
ziriregistrisse
6.13. Piirastjagunemisekandmist Jagunevai'ihinguasukoha
esindama
tihingut
juhatuse v6i
iilemineku t<anaeoregistritesomandava tihingu
ngu asukohatiriregistrissesaavadjaguneva
tihingute
,Jt iugun"tislepinguleomandavate
osanikuks
ainsaks
atuOlmi omandavaiihingu
jagunev
iihing'
saaberaldumisel
v6i aktsiontiriks
tuleb
seaduse$-i 26,;ille kohiselt juriidilise isiku asutamisel
6.15. Raamatupidamise
vara
ja sissemakstud
koostadaalgbilanss,mis kajastabjuriidilisele isikule iileantud
alustamist'
ning omakapitaliennemajandustegevuse
peavadkuni iihingu 6riregistrisse
asutajad
koilaselt
g-i
520, milte
6.16. Ariseadustiku
kavandatavat6rinime koos
kandmiseni kasutamaiihingu nimel tegutiemiieks
kohaselt enne iiriregistrisse
tiiiendiga ,,asutamisel",samuti $-i 147-sisu, mille
kohustustetaitmise
tulenevate
kandmistasutatavaziriuhingunimet tehtud tehingutest
tehinguteinudisikudsolidaarselt'
eestvastutavad
otsustvastavasosasmuuta'
6.17. Kui lirinimi ei vastaseadusenouetele,tuleb k?iesolevat
otsusemuutmiselnotaritasu'on iiks
millestarvestatakse
kusjuurest"tringuuaattuseks,
kiimnendik(l/10)esialgseotsusetehinguvliErtusest.
klndmisekspeab-iihe(l) aastajooksul arvatesasutamislepingu
6.18. Uhilg; ari..gir#5e
ja
"esitama
[riregistri piOu.lut.klisolevas lepingussisalduvaavalduse
s6lmimisest
avalduselisadokumendid'

1.

NoTARTAALAKTI oRTcINAAL NrNG ALGARAKIRJADE JA Anaxrnr^l'
vtir,.rlstAMINE

mis s6ilib
1 . 1 . Notariaalakt on koostatudja alla kirjutatud iihes originaaleksemplaris,
notaribilroos.
ja
7.2. Ktiesolevaakti koostamiseplieval vlljastatakseJagunevaleiihingule Omandavale
tihingulet notariaalaktialg?irakiri.
7.3. ArirJgistrileja EVK-le esitataksekiiesolevanotariaalaktikinnitatudlirakiri.
8.

JAGUI\IEMISAKAVA TOESTAMISE KULIJD

8.1.
8.2.

t6estamisekulud tasubJaguneviihing'
Jagunemiskava
vdi kolme
lulunru Uhingtasubnotari tasu notaribiiroossularahasv6i maksekaardiga
notari
pangaiilekandega
(3; td6p6evi jooksul arvates lepingu s6lmimisest
ning
arveldusicontole.Notaril on 6igus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud
kuuluvaiddokumenienotaritasutasumisenikinni pidada'
tagastamisele

K6esolev notariaalakton osalejaleakti tde
ning
heakskiitmistosalejalelabivaatamiseks
kirjutatt
alla
t6estajajuuresolekulomakZieliselt
lisatud dokumendidesitati osa
ettelugemisest,
heaksning allkirjastatiakti toestajajuuresolekulomakfleliselt.
on l4 lehte,mis on kdidetudnddrija reljeefpitseriabil
dokumendis
Kaesolevas
40000 + 44990 610 =
Notari tasu tehingu t6estamisel55024,49krooni (tehinguvAertus
$ 3, l8 1g3,22,23p l)'
45 030610krooni,notaritasuseaduse
55024,49kooni.
9904,41krooni.
64928,9krooni.

Notari tasukokku
Klibemaks
Kokku

Eelnimetatule lisandub iirakirjade valmistamseja kinnitamise tasu n w)tezinauir'uae
tasu
valmistamise
,]

21r,{itJ'

,,

perekonnanimi

/r

J"L.z"

Notariaalakti lisa number I

AKTSIASELTS VIISNITRK POHIKIRI
l.

S E L T S I A N T N T i V TJTA A S U K O H T
1.1.
1.2.

7

Aktsiaseltsizirinimion Aktsiaseltsviisnurk (edaspidiSelts)'
on Ptimulinn' EestiVabariik'
Seltsiasukohaks

AKTSIAKAPITAL

JA AKTSIAD

Seltsi miinimumaktsiakapitalon 44370200 (nelikiimmendneli miljonit
tuhat kakssada)Eesti krooni (edaspidi Krooni) ja
kolmsadaseitsekiimmend
seitsemiljonit
on 177480800(iikssadaseitsekiimmend
maksimumaktsiakapital
krooni'
Eesti
tuhatkaheksasada)
nelisadakaheksaktimmend
2.2. Seltsi aktsia nimivziiirtuson l0 (kiimme)Eesti kooni ja iga aktsia annab
tildkoosolekuliihe h5iile. Aktsiad on iihte liiki ja annavad omanikele
6igused.Aktsiaannabaktsioniirilevastavalttemaomandisolevate
tihesugused
summaleOiguseosaledaSeltsijuhtimisesja kasumi
aktsiaienimiv-Aartuste
jaotamisesning oiguse Seltsi tegevuseldpetamiselsaadavastav osa Seltsi
ja pohikirjasettenzihtud
6igused.
varast,samutimuudseaduses
2 .3 . Aktisakapitali suurendamiseja vdhendamise otsustab iildkoosolek.
otsuson vastu v6etudkui selle poolt on antud
Aktsiakapitalisuurendamise
vahemali Zl3 iildkoosolekul osalenud hZiiiltest. Seltsi aktsiakapitali
suurendamisel on Seltsi aktsioniiridel eesdigus uutele aktsiatele
nende omandisolevate aktsiatenimivtiiirtustesummale.
proportsionaalselt
Akisionlri eesdigusevdib viilistadaiildkoosolekuotsusega,mille poolt on
hiiZiltest.
antudviihemalt 3I4 iildkoosolekulesindatud
Rahaline
2 .4 . Aktsia eest tasutakserahalise v6i mitterahalisesissemaksega.
sissemaksetasutakseSeltsi pangakontole.Mitterahalisesissemakseeseme
juhatuse otsusega.Kui eseme hindamisekson olemas
vtiiirtus miiZiratakse
esetjuhatuse
sissemakse
eksperdid,hindabmitterahalises
iildiselttunnustatud
Seltsi
kontrollib
hindamist
v?ilirtuse
asemelekspert.Mitterahalisesissemakse
audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise
sissemakse
hindamisekontrollikohta.

Z.l.

Aktsiatevddrandamisel
2 . 5 . Aktsionzirilon 6igusoma aktsiaidvabaltv66randada.
ei ole.
kolmandaleisikuleostuees6igust

2.6. Aktsiondril on 6igus aktsiat pantida.Aktsia pantimisekson vajalik kirjalik

pandi seadmisekohtaja pantimisekohta miirke tegemineEesti
kiisutustehing
keskregistrisse.
viiZirtpaberite

2.7.

mille
VoimaliketulevastekahjumitekatmiseksmoodustabSeltsreservkapitali,
suuruson viihemalti.iks ktimnendikaktsiakapitalisuurusest.Reservkapitali
kuni
Seltsi puhaskasumist,
kantakseigal aastalviihemaltiiks kaheki.imnendik
v6ib
otsustada,
Uldkoosolek
saavutamiseni.
suuruse
minimaalse
reservkapiiali

)

v6ib kasutadaka
Reservkapitali
kantakseka muid summasid.
et reservkapitali
aktsiakapitalisuurendamiseks.
mille omanikel
otsuselvahetusv6lakirju,
Seltsv6ib emiteeridaUldkoosoleku
tingimustel.
on 6igusvahetadavdlakiriaktsiavastuv6lakirjass6testatud

2.g.

3.

UT,ol<OOSOLEK
juhtorganikson iildkoosolek'
Seltsikdrgemaks
3.2. Korraline tildkoosolek kutsutaksejuhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu
arvates.Teadekonalisestiildkoosolekust
loppemisest
jooksul majandusaasta
v2ihemalt kolm nEdalat enne
kirjalikult
tuleb saata aktsionaridele
tildkoosolekut.
3.3. Juhatuskutsub erakorralisediildkoosolekudkokku vajaduse korral. Teade
erakorralisestiildkoosolekusttuleb saataaktsionliridelekirjalikult vAhemalt
iiks nldal enneiildkoosolekut'
ettendhtudkorras.
aktsioniirideleseadusega
3.4. Teadetildkoosolekustsaadetakse
saatma,kuid
teadet
pea
aktsioniiridele
ei
Kui Seltsil on iile 50 aktsioniiri,
tileriigilise
iihes
viiheamalt
avaldada
tildkoosolekutoimumiseteade tuleb
levikugapiievalehes.
ja muud
3.5. Uldkoosoleku teade peab sisaldamaiildkoosoleku piievakorda
6igusaktidega etteniihtudteavet.

3.1.

3.6.
3.7.

viiakseliibi Piirnulinnas'
Uldkoosolekud
Uldkoosolekulosalemiseksfiigustatudaktsioniridering m2iiratakseseisuga
toimumist'
kell23:5910piievaenneiildkoosoleku

on:
UldkoosolekuPiidevuses
(a) P6hikirjamuutmine;
ja suurendamine;
(b) Aktsiakapital
i vdhendamine
emiteerimine;
(c) Vahetusvdlakirjade
korra
ning nendetasustamise
ja tagasikutsumine
valimine
liikmete
ogu
iO; NOut
ning tasusuurusem2i2iramine;
otsustamine:
(e) Audiitori(te)valimineja nendetasustamise
(0 Erikontrollimiitiramine;
;
aruandekinnitaminej a kasumi j aotamine
(e)Majandusaasta
ja
otsustamine;
jagunemise
iimberkujundamise
iihinemise,
(h) SelisilOpetamise,
tingimuste
tehingu
otsustamine,
tegemise
(i) N6ukogu liikmega tehingu
v6i
tehingus
selles
ning
otsustamine
maerariine, oiguwaidlusepidamise
vaidlusesSeltsiesindajamiiiiramine;
pddevusse
antudkiisimusteotsustamine.
gu Uldkootoleku
Muude6igusaktide

3.8.

0)

kui koosolekulon esindatudiile poole
3.9 . Uldkoosolekon otsustusvoimeline,

k6ikide aktsiategamiiflratud hZiiiltest.Kui iildkoosolekul ei ole esindatud
ktillaldanehiiZiltearv, kutsubjuhatuskolme nddalajooksul, kuid mitte varem
kui seitsmeptieva piirast,kokku uue iildkoosolekusama p[evakonaga.Uus
sOltumataiildkoosolekulesindatudhdiilte
tildkoosolekon otsustusvoimeline
arvust.

l0

poole
3.10. Uldkoosolekuotsus on vastu v6etud, kui selle poolt on antud iile
ei ole slitestatudteisiti.
iildkoosolekulesindatudhiiiiltest,kui seaduses
juhatajaja protokollija.
3.11. Uldkoosolekuprotokollilekirjutavadalla koosoleku
Koosolekul o*l"uut. aktsion6ridenimekirjale kirjutavad alla koosoleku
juhatajaja protokollijaning iga tildkoosolekulosalenudaktsiontirvdi tema
esindaja.
3.12. Kui seadusseda nduab, peab tildkoosolekuprotokoll olema notariaalselt
tOestatud"
4.

NOUKOGU
4.1.

4.2.

N6ukogu planeerib Seltsi tegevust, konaldab selle juhtimist, teostab
jarelevilvef juhatuse tegevuseiite .ja v6tab vastu otsuseid seadusegav6i
pOttiti.3ugu
iatestatudkiisimustes.N6ukogu esitab iildkoosolekule kirjaliku
-tr
aruandele.
innunguluhatusepoolt koostatudmajandusaasta
N6ukoguson kuni seitseliiget, kes valitakseiildkoosolekupoolt viieks (5)
aastaks.

4.j.

N6ukoguliikmed valivadendi hulgastesimehe,kes korraldabndukogut66d.
Juhul kui noukogu esimeesei saa tZiitaoma iilesandeid,v6ivad ndukogu
aluselendi
ajaksvalidakonsensuse
tilejiianudliikmed esimeheeemalviibimise
liikme.
asendava
hulgastndukoguesimeest

4.4.

kuid viihemaltiiks kord
koosolekudtoimuvadvastavaltvajadusele,
N6ukogu
-kuu
kui seda n6uab
kokku,
kutsutakse
jooksul.
koosolek
Ndukogu
kolme
esindavad
aktsiad
kelle
n6ukogu liige, juhatus, audiitor v6i aktsionlirid,
koos
kutsed
v6hemalt tihte kiimnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku
tuleb toimetadandukogu liikmetele viihemalt nbdal enne
lisamaterjalidega
koosolekut.
kui sellest v6tab osa iile poole ndukogu
Ndukogu on otsustusvdimeline,
Protokollilekirjutavad
liikmetest.Kdik ndukogukoosolekudprotokollitakse.
ja
protokollija.
liikmed
noukogu
osalevad
alla k6ik koosolekul
N6ukoguotsuson vastuv6etud,kui sellepoolt htililetastile poolekoosolekul
osalenudn6ukoguliikmetest.Hiiiilte vdrdseljagunemiselotsustabn6ukogu
liikme hii6l.N6ukogulon 6igusv6ttavastuotsuseid
esimehev6iteda asendava
kui sellegaon n6usk6ik ndukoguliikmed.
koosolekutkokkukutsumata,

4.5,

4.6.

4.7.

N6ukogundusolekon juhatuselevajalik tehingutejaoks, mis vliljuvad Seltsi
raamidest.N6usolek on vajalik muuhulgas
igaplevasemajandustegevuse
tehingutejaoks,millegakaasneb:

v6i sellelopetamine;
teistesiiriiihingutes
(a) Osaluseomandamine
ine;
v6i ldpetam
(b) Ti.itarettev6tja
asutamine
kinnitamineja muutmine;
(c) Seltsitegevusstrateegia
mis
v6i Seltsikaasamineiiritegevusse,
Seltsitegevuses
(d) Olulisedmuudatused
eesm?irkidega.
senise
majandustegevuse
Seltsi
ei ole seotud
4.8. N6ukoguml?irabkohaleja kutsubtagasiprokuristidja juhatuseliikmed.
4.9.
ll

N6ukogumdiirabiildkoosolekupdevakorra.

v5i viilismaal'
4.10. Noukogukoosolekuidv6ib l6bi viia Eestivabariigis
JUHATUS

J.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

ja pohikirjaaluselning iildkoosoleku
Seltsijuhibja kiisimusilahendabseaduse
juhatus'
Seltsi
raames
ja ndulogu pooltantudptidevuse
kolmeksaastaks"
kuulubkuni seitseliiget,kesvalitakseametisse
Juhatusse
kes-otsustabka
Juhatuseliikmed milrab kohaleja kutsubtagasin6ukogu,
liikme' mdiirab
nendetasustamisemiiziradning juhul kui juhatuseson iile kahe
juhatuseliikmetehulgastjuhatuseesimehening vajaduselaseesimehe'
tooiilesandedning muud oigusedja
Juhatuseliikme vastutusvaldkonnad,
temaga sdImitavaslepingus'
d mii?iratakse
kohustuse
juhatusekokku nii sageli,kui
Juhatuseesimeesv6i tedaasendavliige kutsub
asendavliige peab
seda n6uavudS"lrri asjad. JuhatusJesimeet1oi tedu
Otsused'millel
kutsumajuhatusekoosoiekukokkujuhatuseliikme ndudmisel'
olulinetahtsustulebvastuvdttajuhatusekoosolekul'
on Seltsiseisukohalt
kui kohalon tile pooltejuhatuseliikmetest'
Juhatuson otsustusvoimeline,
ei saa
juhatusee.sim-ees
esimeeson juhatusekoosolekujuhataja.Kui
Juhatuse
liige'
asendav
juhatajaks
teda
tlita omaiilesandeid,on juhatusekoosoleku
tile poolekoosolekul
Juhatuseotsuson vastuvSetud,kui sellepoolt hiitiletas
jagunemise
korral otsustab
v|rdse
osalenudjuhatuse liikmetest. Hli2ilte
liikme hiilil'
koosolekujuhatajav6i tedaasendava

5.g.K6ikjuhatusekoosolekudprotokol|itakse.Protokolli|ekirjutavadallak6ik
juhatuseliikmed'
koosolekulosalenud
nousolekuandmist
kui otsustakse
liige ei v6i osav6ttahiiiiletamisest,
5.10. Juhatuse
tehingutegemiseksSeltsijajuhatuseliikmevahel,samutiseltsijajuriidilise
on olulineosalus'
tiitmet v6i temal2ihikondlasel
isikuvahel,mitteslufratuse
6.

SELTSI ESINDAMINE
6.1.

ja Seltsinimelkirjutaballaigajuhatuseliige iiksinda'
Seltsiesindab

6.2,Juhatuseliikmeesindusdigustv6ibpiiratandukoguotsusega.
ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

1

on kalendriaasta'
7 . 1 . Seltsimajandusaastaks
kooslisade'
ja majandusaastaaruande
1)
Juhatuskoostabja esitabtegevusaruande
ja- kasumi jaotamise ettepanekugaiildkoosolekule
audiitori j|ireldusotsuse
vastavaltkehtivatele6igusaktidele.
alusel'
7 . 3 . Uldkoosolekotsustabkasumijaotamiseauditeeritudaastaaruande
iildkoosolekuotsusega.
7.4. Dividendimaksmiseviis miiziratakse
juhatus
kasumi arvel
n6ukogu nOusolekulteha aktsiondrideleettemakseideeldatava

kinnitamist v6ib
l6ppu, kuid enneaastaaruande
7.5 . Piirastmajandusaasta
l2

,

]"+z

kuni pooleulatusessummast,mida v6ib aktsioniiridevahelvastavaltseadusele
jaotada.
7.6.

8.

Dividendid v6i ettemaksedjaotatakseproportsionaalseltaktsionfiridevahel,
vastavalt aktsionaridenimekirjale, mis fikseeritakse10. bdrsip6evalpeale
iildkoosoleku toimumist, kus otsustati kasumi jaotamine v6i ettemaksete
tegemise.

SELTSI TEGEVUSE LOPETAMINE
8.1.

Seltsi tegevusev6ib lOpetada0ldkoosoleku otsusega,seadusesettendhtud
alustelja korras.

.aP6hikiri on kinnitatudkiiesolevajagunemiskavalisana29.06.2007
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.a.
Tallinnas,29.06.2007
Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle bttroo asubTallinnas,Rlivala pst 3 / Kuke tn 2,
$ 48 kohaselt
annanv[lja klesolevaalgarakirja mis vastaboriginaalilening t6estamisseaduse
notariaalaktioriginaali.
asendabOigustoimingutes
K6esolevas dokumendis on koos algdrakirja pealdist sisaldava lehega 15 n00ri ja
reljeefritseri abil k6idetudlehte.
Notari tasu 42 krooni (notaritasuseaduse$ 35).
K[ibemaks 7,56krooni.
49,56krooni.
Kokku
on:
Isikud, kellele algirakirj ad vdljastatakse,
l. AktsiaseltsViisnurk
2. OU VNINiidu Kinnisvara
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