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UHtNnUTSLEPING

Kiiesoleva notariaalakti on koostanud ja foestanud Tallinna notar Jaan Hargi, kelle biiroo asubTaf linnas, Roosikrantsi 2, kahekiimnendal aprillil kahe tuhande seitsmendal aasta | (20.04.2007)
ning selles notariaalaktis osalejad on

OLYMPIC CASINO EESTI AS, registrikood 10011039, asukoht Tallinn, edaspidi nimetatud
',Uhendav iihing", mida esindab juhatuse liige Andri Avila, isikukood 3750917471g, elukoht
Tallinn, kes on notrile funtud (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja
esindusdigusliku isiku kohta on notariaalakti t6estajakontrollinud notariaalakti toestamise pzieval),

ja

AKTSIASELTS KRISTIINE KASIINO, registrikood 10011016, asukoht Tallinn, edaspidi
nimetatud ,,Uhendatav iihing", mida esindab juiatuse liige Tarmo Kase, isikukood: 37507222729,
elukoht Tallinn, kelle isikusarnasus on tuvastatud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistuse alusel
(eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindus6igusliku isiku kohta on
notariaalakti tdestaj a kontrollinud notariaalakti tdestamise pzieval)

Uhendav iihing ja Uhendatav iihing on edaspidi iiheskoos nimetatud ,,Pooled", kes s6lmivad
kiiesoleva lepingu allj iirgnevas :

r. unnEvrrNr

l.l. Kiiesolevaga..on Pooled kokku leppinud, et Uhendatav tihing tihineb Uhendava tihinguga, mille
tulemusena Uhendatav..iihing l6peb ning kogu tema vara teivikuna, sealhulgas k6ik-Oi-gused ja
kohustused, Iiiheb tile Uhendavale tihingule, kiiesolevas Lepingus toodud tinlimustel lu-torrur.

1.2. Uhendav tihing jatkab tegevust oma iirinime - Olympic Casino Eesti AS - all.

1.3' Tulenevalt asjaolust, et Uhendatava tihingu k6ik aktsiad kuuluvad Uhendavale tihingule, ei
, mii2irata tihinemise kiiigus aktsiate asendussuhet ega tehta juurdemakseid. Uhendatava iihingu

aktsiaid ei asendata ja need kaotavad kehtivuse tihinemise kandmisega ariregistrisse. Mingeld
muid Oigusi Uhendatava iihingu aktsioniirile ei anta.

1.4. Tulenevalt asjaolust, et Uhendatava tihingu kdik aktsiad kuuluvad Uhendavale rihingule, ei
kontrolli kiiesolevat tihinemislepingut audiitor (iiriseadustiku g 39a (2)).

I .5. Poolte juhatuse ja n6ukogu liikmetele ei anta seoses tihinemiseea soodustusi.



2.2.

LTE KINNITUSED

Uhendav tihing kinnitab alljiirgnevat:

2.1.1. Uhendav iihing on aktsiaselts, mis on asutatud ja mis tegutseb Eesti seadirste kohaselt
ning tal on nOutav 6igusv6ime s6lmida k?iesolev Leping ja tdita Lepingust tulenevaid
kohustusi. Ktiesolev Leping on Uhendava tihingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja
tiiitmisele kuuluv vastavalt Lepingu tingimustele;

2.1.2. Uhendava tihingu aktsiakapital on 51 630 180 Eesti krooni. Uhendava 6hingu
aktsiakapital on jaotatud 5 163 018 aktsiaks nimiviiiirtusega l0 Eesti krooni;

2.1.3. Uhendav rihing v6tab iile kogu Uhendatava tihingu vara;

2.1.4. Uhendava rihingu esindaja volitused on kehtivad ning esindaja omab k6iki 6igusi
sdlmida k6esolev Leping esindatava nimel.

Uhendatav iihing kinnitab alljiirgnevat:

2.2.1. Uhendatav rihing on aktsiaselts, mis on asutatud ja mis tegutseb Eesti seaduste
kohaselt ning tal on ndutav digusv6ime sdlmida kdesolev Leping ja taita Lepingust
tulenevaid kohustusi, samuti seda, et ktiesolev Leping on Uhendatava iihingu suhtes
kehtiv, kohustuslik ja tditmisele kuuluv vastavalt Lepingu tingimustele;

2.2.2. Uhendatava iihingu aktsiakapital on 5 400 000 Eesti krooni. Uhendava rihingu
aktsiakapital on jaotatud 540 000 aktsiaks nimiv[iirtusega 10 Eesti kooni. Uhendatava
iihingu ainuaktsiontiriks on Uhendav rihing;

2.2.3. Uhendatava iihingu esindaja volitused on kehtivad ning esindaja omab k6iki 6igusi
s6lmida kiiesolev Leping esindatava nimel,

3 . UHrlvBvuSE TAGAJARJED UrrBNulTAVA UrrrNcu tOorar.q,TELE

3.1. Uhendav tihing vdtab iile tddlepingutes sdtestatud t66andja digused ja kohustused koosk6las
Eesti Vabariigi tcidlepinguseaduse $-ga 6 (1) p. 2.

3.2. Juhul, kui Uhendav iihing saavutab tr!<itajaga kokkuleppe uue t66lepingu s6lmise kohta, s6lmib
Uhendav iihing vastava tddtajaga uue todlepingu. Juhul, kui kokkulepet uue tddlepingu
s6lmimiseks ei saavutata, jiiiib kehtima senine t66leping. Tdtitajatele, kelle ametikoht
tihinemise tulemusel kaob, pakub Uhendav ilhing vdimaluse korral teist t66d. Kui teist tddd

' pakkuda ei ole vdimalik v6i kui tridtaja vastavat td6,d vastu vdtma ei ndustu, koondatakse
t6<itaj a koo sk6 las Eesti Vabarii gi tcidlepinguseadusega.

4. UTTTNBUTSE BILANSI PAEV

4.1. Uhinemise biiansi ptievaks, s.t. ptievaks, alates millest Uhendatava iihingu tehingud loetakse
tehtuks Uhendava iihingu arvel, on esimene ( 01.) mai kiiesoleval aastal (2007.a.).



!,

VASTUTUS

I.Pooled vastutavad kiiesolevas Lepingus ettentihtud
mitten6uetekohase tditmise eest 6igusaktidega etteniihtud

iiriseadustiku $ 399 lg 2;
7. 3..registripidaj a vdib iihinemise registrisse kanda

koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa

kohustuste tiiitmata jatmise jalvdi
korras.

ainult siis, kui iihendatava tihingu ldppbilanss on
(8) kuud enne avalduse esitamist driregistrile,

6, JOUSTUMINE

6.l.Kdesolev Leping jdustub peale selle heakskiitmist Uhendatava tihingu ainuaktsionlri poolt.
Uhendava tihingu iihinemisotsus ei ole tulenevalt 2iriseadustiku $-st 421 ,(4) Lepingu jdustumiseks
vaialik eeldusel, et (i) viihemalt iiks kuu enne irhinemislepinsu heakskiitmist Uhendatava iihinsuvajalik eeldusel, et (i) viihemalt iiks kuu enne irhinemislepingu heakskiitmist atava iihingu
poolt on Uhendava iihingu juhatus avaldanud tihinemislepingu sdlmimise teate ning esitanud
aktsiaseltsi asukohas aktsionriridele tutvumiseks tiriseadustikus ette niihtud dokumendid ning (ii)
0hinemislepingu heakskiitmist iihinemisotsusega ei n6ua aktsioniirid, kelle aktsiatega on
esindatud viihemalt l/20 aktsiakapitalist ja pOhikirjaga ei ole ette niihtud viiiksemat esindatust.

7. NOTARI SBLGITUSED
T.l.tihendav tihing avaldab viivitamata piirast iihinemise kandmist tihendava iihingu asukoha

iiriregistrisse vhljaandes Ametlikud Teadaanded Uhinemise kohta teate rihinenud iihingute
v6lausaldajale ja teatab vdimalusest esitada rihendavale i.ihingule oma n6uded tagatise saamiseks
kuue jooksul, alates teate avaldamisest, vastavalt iiriseadustiku $ 399 lg 1;

7.2..iihendav iihing peab $ 399 lOikes I nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul tagama

i.ihinevate iihingute v6lausaldajate esitatud nduded, kui vdlausaldajad ei saa nduda n0uete

rahuldamist ja p6histavad, et tihinemine vdib ohustada nende n6uete tditmist, vastavalt

vastavalt iiriseadustiku $ 400 lg 2;
7.4..i.ihendatav iihing loetakse lOppenuks iihinemise kandmisega tihendava iihingu asukoha

iiriregistrisse. Registripidaja kustutab iihendatava iihingu iiriregistrist, vastavalt tiriseadustiku $
403 lg2 .

8, loppsArrBn

8. L Notaritasu Lepingu s6lmimise eest tasub Uhendav tihing.

8.2. Kiiesolev notariaalakt on koostatud ja allkirjastatud iihes originaaleksemplaris, mis sdilib notari

buroos. Kdesoleva Lepingu s6lmimiie ptieval vtiljastatakse kaks algiirakirja Uhendava tihingu

esindaj ale ning Uhendatava rihingu esindaj ale.

Kiiesolev notariaalakt on Pooltele notari poolt ette loetud, antud neile ldbivaatamiseks, seejiirel Poolte

poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakiieliselt allkirjastatud'

Tehinguviidrtus 5l 630 180 .- krooni
Notari tasu tehingu t6estamise eest 119 630.20 krooni.
Kliibemaks 21 533.40 kooni
Kokku 141 163.60 krooni. Qrlotari tasu seadus $-d 3 lg l ;  18 lg 2; 22;23lg2)

Ee lnimetatutele li sandub algtirakirj a j a iirakirj a kinnitamise tasu.

Notar on osalejatele selgitanud, et iirii.ihingute tihinemise iiriregistrisse kandmisel tuleb tasuda

riigil6ivu iihendataval iihingul 280 krooni (riigil6ivuseadus $ 59 lg 2) ja Uhendaval Uhingul 280

1̂
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Notari ametitoimingute raamatu registri num A e, -J@ b

Tallinnas, 20. aprill 2007.a.

Mina, allakirjutanud Tallinna notar Jaan Hargi, kelle biiroo asub Tallinnas Roosikrantsi tn 2,
kimitan rilaloleva drakiq'a, mis on tehtud dokumendi originaalist ning vastab sellele.

Notari tasu 47.- kr. + 8.50 kr. (k/m l8%), kokku 55.50 kr.
(NTS $31pl7;$3slg1)

20. apill 2007

Kdesolevas dokumendis on neli (4) n66ritud ja pitseeritud lehte.


