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TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL

NOTARI AMEMOMINGUTE RAAMATU

AKTSIASELTS VIISNI]RK JAGUNEMISKAVA

Kliesoleva notariaalakti on koostanud ja toestanud Tallinna notar Robert Kimmel

notaribiiroos Tallinnas, Rlivala pst 3 / rut<e tn 2 kahekiimne iiheksandal juunil kahe

tuhande seitsmendat u"ttul (2g.0i.2007.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

Aktsiaselts viisnurk, registrikood 10106774, asukoht Suur-J6e 48 Pzirnu' e-posti aadress

mail@viisnurk.ee, .JurpIOi nimetatud Jagunev iihing -i1{oi 
Asutaja, mille esindajana

tegutseb registrikaardile tcantud juhatuse fiige Andre.- Kioirtik, isikukood 36607030219'

kelle isikusamasus on tuvastatud irikutunnistuse alusel ja kes kinnitab' et tema volitused

juhatuse liikmena on kehtivad.

OU VN Niidu Kinnisvara, registriko od ll2l79l0, asukoht Suur-Jde 48 Pzirnu' e-posti

aadress einar.pahkef@)"iir""tf..ei edaspidi nimetatud Omandav iihing I, mille esindajana

tegutseb registrikaard-ile kantud juhatuse liige Einar.P[!f"l,.isikukood 37410064237' kelle

isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse ilusel ja kes kinnitab, et tema volitused juhatuse

liikmena on kehtivad,

kes on otsustanud koostada altjiirgneva jagunemiskava:

1. JAGUI\EV iITTXC

1.1. Jagunevaks iihinguks on Aktsiaselts viisnurk, registrikood 10106774 asukoht Suur-

JOe 48 Pa-;;" aktsiakapitali suurus nelikiimmend neli miljonit ilheksasada

i.iheksakiimmend tuhat kuuisada kiimme (44 990 610) krooni'

2. OMANDAVAD IiHINGI]D

2. | .omandavaks[h ingukslonoUVNNi iduKinnisvara, regis t r ikood] |2 |7.9 |0,aadress
Suur-J6e 48 Pamu] osakapitali suurus nelikiimmend tuhat (40 000) kgon!'-

2.2. Vastavalt Omandava i.ihingu I osanike nimekirjale seisuga 29'062007'a' on

Omandava iihingu I osanikriks iugun.n iihing, Alctiiaselts Viisnurk, kellele kuulub

tiks osa nimivaaitusega neliktimmJnd tutrat (+O OOO) krooni, mis moodustab iikssada

(1 00) Protsenti osakaPitalist.



2.3. omandavaks iihinguks II on jagunemise kiiigus asutatav Aktsiaselts viisnurk

(asutamisel), aadress Suur-.lbJ 48 Plirnu, sihtnumber 80042' Asutaja on

otsustanud asutada ning palub kanda ariregistrisse aktsiaseltsi allj?irgnevate

andmetega:
Z.g.l. Asutatava Omandava Uhingu II iirinimi on Aktsiaselts Viisnurk. Jagunev

iihing annab jagunemisel irinime ,,Aktsiaselts Viisnurk" iile omandavale

iihinlule ff ninf v6tab koos jagunemisotsusega vastu otsuse enda iirinime

muutmiseks.
2.3.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik' Piirnu, ja aadress on Eesti Vabariik'

PZirnu, Suur-Jde 48, sihtnumber 80042'
2.3.3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali kavandatav suurus on neliktimmend neli miljonit

tiheksasada tiheksaki.immend tuhat kuussada ki.imme (44 990 610) krooni, mis

jaguneb neljuks miljoniks neljasaja iiheksakumne tiheksaks tuhande

kuuektimne iitr.t r $ igg 061) akisials nimivzilrtusega kiimme (10) krooni'

Aktsiate eest tasutakse Omandavale tihingule II 0leantava varaga vastavalt

kiiesolevale jagunemiskavale. Mitterahalise sissemakse vdiirtuse miiZirab oma

orsusega Omaidava tihingu II juhatus ja hindamist kontrollib audiitor'

2.t.4. Aktsiaseltsi juhatuse liiftmeieks on Erik Piile, isikukood 36411144221,

elukoht Pamu, Andres Kivistik, isikukood 36607030219, elukoht Harku vald'

Harju maakond, ja Einar Piihkel, isikukood 37410064237, elukoht Piimu'

Juhatuse liikmete esindusoigus ei ole piiratud ning iga juhatuse liigeroib

aktsiaseltsi esindada kOigis oigustoimingutes iiksinda. Andres Kivistik ja Einar

Piihkel kinnitavad kaeioleviga, 
"t 

niil on seaduse kohaselt 6igus olla

iiritihingu juhatuse liige.
2.g.5. Aktsiaseltsi nout ogi liikmeteks on Joakim Johan Helenius, isikukood

35? 11240072, elukJht London, Suurbritannia ja P6hja-Iiti Uhendkuningriik,

Ulo Adamson, isikukood 37809182719, elukoht Tallinn, ja Gleb

ognyannikov, isikukood 37205120046, elukoht sankt-Peterburg, Venemaa

FOderatsioon'
2.J.6. Aktsiaseltsi audiitoriks on AS PricewaterhouseCoopers, registrikood

10142876.
2.3.T.Aktsiaseltsimajandusaastaalgabl. jaanuari l ja|6peb-3l.detsembri l .
2.3.8. Asutaja kinnitab asutatava akttiui.ltti pdhikirja (notariaalakti lisa nr l)'

pohikirja kinnitamise kuupiiev on kiiesoleva notariaalakti toestamise kuuptiev'

2.3.g. Asutamiskulude eeldatav suurus on iikssada tuhat (100 000) krooni ja need

tasub Asutaja.
2.3.10. K[esolevaga annab Aktsiaselts viisnurk, registrikood 10106774, kes on

kaubamergi VIISNURK (registreeringo_-l_o_-b"r 42549) omanik,

nousoleku kasutada t<aubame-rni VIISNURK asutatava Aktsiaseltsi

Viisnurk lirinimes.
Omandav tihing i l; G""dav iihing II edaspidi koos v6i eraldi nimetatud ka

Omandav iihing'

OSALEJATE AVALDUSED JA KINNITUSED

Jaguneva Uhingu esindaja kinnitab, et:

3.1.1. Kuni kaesolevi jagunemiskava toestamiseni ei ole vastu v6etud otsust

Jaguneva iihingu driiegistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks.

2.4.

3.

3.1.



3.2.
3.3.

3.1.2. Jaguneva iihingu aruanded on koostatud ldhtudes raamatupidamisseadusest
ning heast raamatupidamistavast.

3.1.3. Jagineva iihingu aitsiad on registreeritud Eesti Vtilrtpaberite Keskregistris.

3.1.4. Jaguneva iihingu varale on esimesele jbrjekohale seatud kommertspant

,uirtut kolmkUmmend viis miljonit (35 000 000) krooni Aktsiaselts

Hansapank. registrikood 10060701, kasuks'
3.f .5. Jaguneva iihingu poolt Omandava iihingu juhatusele esitatud dokumentatsioon

kajastab k6iki tihingu varasid ja kohustusi ning tihingul ei lasu kohustusi,

Uhingu poott ei olelntud garantiisid ning tagatisi ning iihingu varal ei lasu

kolmandate isikute ees koormatisi ega muid piiranguid, mis ei ole

ee lnimetatud dokumentides kaj astatud'
3.1.6. Kiiesoleva notariaalakti punktis Uks (l) toodud andmed ei ole muutunud'

Omandava iihingu kinnitused
Notariaalakti tOeJtaja on selgitanud, et tiriseadustiku $ 468 kohaselt tuleb aktsiaseltsi

mitterahalise sissemakse hindamiseks ettentihtud korras (iiriseadustiku $ 2a9) hinnata,

kas jaguneva iihingu poolt tileantud varast piisab asutatava aktsiaseltsi

aktsiakapitaliks.

JAGUNEMINE ERALDUMISE TEEL JA AKTSIATE ASENDAMINE

JAGUI{EVA {JHINGU AKTSIONARTNNT,N

K?iesoleva jagunemiskava alusel jaguneb Jagunev iihing eraldumise teel selliselt' et

annab osa oma varast kaesoleva jigunemiskava tingimuste kohaselt tile kiiesoleva

notariaalakti punktis kaks tiks (2.1.) nimetatud Omandavale flhingule I ja osa varast

kiiesoleva jagunemiskuuu punkti, kaks kolm (2.3.) nimetatud asutamisel olevale

Omandavale lihingule tI.
Jagunemise kAigus saab Omandava iihingu I osanikuks. Jagunev iihing Aktsiaselts

Viisnurk, registrikood 10106774, kellelE hakkab kuuluma omandava iihingu I

neljakiimne iuhande (40 000) kroonise nimiv6[rtusega osa, mis moodustab tikssada

(tO0) protsenti Oma;dava iihingu I osakapitalist' Jaguneva iihingu aktsioniiridele

asendamist ei toimu.
Jagunemise kliigus saavad asutatava omandava iihingu II aktsionarideks Jaguneva

uhlngu aktsionirid, kellele hakkab kuuluma Omandava iihingu II neli miljonit

nelisada iiheksakiimmend tiheksa tuhat kuuskiimmend 0ks (4 499 061) aktsiat

nimiviiZirtusega ki.imme (10) krooni, mis moodustab iikssada (100) protsenti

Omandava iihingu II aktsi;kapitalist. Aktsiate asendussuhe on Uks Uhele (1:l), st iga

Jaguneva iihingu aktsioniir saab iga Jaguneva iihingu aktsia kohta Uhe Omandava

Uhlngu II aktsia. Omandava Uhingu II aklsiate saamiseks 6igustatud Jaguneva tihingu

aktsi-onliride ring m?iiiratakse kindlaks jagunemisotsuses sdtestataval tdhtpiieval.

Jagunemise kandmisega Jaguneva tihingu asukoha registrisse saavad Jaguneva tihingu

aktsioniirid Omandavi iihiigu II aktsionarideks ning Omandavas tihingus II on neil

k6ik aktsionziri 6igused vastavalt omandava tihingu II pohikirjale, mis on k?iesoleva

jagunemiskava lisaks nr 1'
iugun.n iihing kohustub Omandava iihingu II koik aktsiad iile andma selleks

Oilustatud Jaguneva iihingu aktsionziridele hiljemalt kiimne (10) piieva jooksul peale

ja[unemise kindmist Jaguneva Uhingu asukoha registrisse'

Jagunemisel juurdemakseid ei tehta'
Oirandava tihingu osa vdi aktsiad annavad Omandavas tihingus Oiguse kasumiosale

alates j agunemise kandmisest Jaguneva iih ingu asukoha iiriregistrisse'

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.1.



4.8. Jaguneva iihingu jagunemine ei mojuta selle t06tajatega solmitud toolepinguid'

Omandavale u[ingui; II Uleantavate-tootmisiiksustega otseselt seotud t66lepingud

lahevad iile Omaniavale iihingule II senistel tingirnustel' Jagunev iihing informeerib

t66tajaidjagunemisestvastavalttd6lepinguseadusenduetele.
4.9. lugun"miret osalevate iihingute lutratuse ega ndukogu liikmetele ega jagunemises

osalevaid titringuiO esindami 6igustatud otunik.l. seoses jagunemisega soodustusi ei

anta.
4.10. Jagunemiskava kontrollivale audiitorile makstakse selle eest tasu viiskiimmend

iiheksa tuhat (59 000) krooni'

5. ur,naNrav VARA

5.1. Jagunemise kiiigus annab Jagunev iihing omandavale tihingule t ute aftiiryn€va vara:

5.1.1. piirnu linnas Niidu tn l l asuvi kinnistu (registriosa nr 2306005) koos selle

oluliste osade ja Pliraldistega;
s.1.2. piirnu linnas Kase tn 15 "asuva kinnistu (registriosa nr 2306505) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2306705) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2307305) koos selle

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.5. Piirnu linnas Kase tn 20 asuva kinnistu

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.6. P?irnu linnas Kase tn 16 asuva kinnistu

oluliste osade ja Ptiraldistega;
5.1.7. Piirnu linnas Kase tn 26 asuva kinnistu

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.3. Ptirnu linnas Kase tn 17 asuva

oluliste osade ja P?iraldistega;
5.1.4. Pdrnu linnas Kase tn 24 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.8. Piirnu linnas Kase tn 18 asuva

oluliste osade ja Peraldistega;
5.1.9. Piirnu linnas Arukase tn 8 asuva

oluliste osade ja PZiraldistega,
5.1.10. PZirnu linnas Arukase tn 6 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.11. Piirnu linnas Arukase tn 4 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.12. Plirnu linnas Arukase tn 2 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.f3. Pirnu linnas Niidu tn 9 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.14. Plirnu linnas Kase tn 19 asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.15. Ptirnu linnas Kase tn 13 asuva

(registriosa nr 2307205) koos selle

(registriosa nr 2306905) koos selle

(registriosa nr 2307405) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2307105) koos selle

kinnistu (registriosa nt 2308205) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2308005) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2307805) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2307605) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2305705) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2306805) koos selle

kinnistu (registriosa nr 2306405) koos selle

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.1.16. piirnu linnas Arukase tn 2a asuva kinnistu (registriosa nr 2307705) koos selle

oluliste osade ja Ptiraldistega;
5.1.17. Piirnu linnas Arukase tn 4a asuva kinnistu (registriosa nt 2307905) koos selle

oluliste osade ja Ptiraldistega;
5.1.18. Piirnu linnas Arukase tn 6a asuva

oluliste osade ja Piiraldistega;

kinnistu (registriosa nr 2308105) koos selle



5.1.19. P6rnu linnas Kase tn l6a asuva kinnistu (registriosa nr 2307005) koos selle

oluliste osade ja P?iraldistega;
5.1.20. Ptirnu linnas Kase tn 15a asuva kinnistu (registriosa

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.l.2l.P6rnu linnas Kase tn I la asuva kinnistu (registriosa

oluliste osade ja Piiraldistega;
5.l.22.Ptirnu linnas Niidu tn 9a asuva kinnistu (registriosa

oluliste osade ja PZiraldistega;
5.1.23. piimu linnas tcu.b tn asuva kinnistu (registriosanr 2307505) koos selle oluliste

osade ja p?iraldistega;
5.l.24.P6rnu linnas Ristiku tn asuva kinnistu (registriosa nr

oluliste osade ja PZiraldistega:
5.l.25.Piirnu linnas Arukase tn asuva kinnistu (registriosa nr

oluliste osade ja PAraldistega;
5.l.26.Piirnu linnas Arukase tn asuva kinnistu (registriosa nr

oluliste osade ja Piiraldistega.
Lepingu punktis viis Uks Uks (5.1.1.) kuni viis iiks kaksktimmend kuus (5.1.26.)

nimetatud vara edaspidi nimetatud Kinnistud.
Lisaks Kinnistutele annab Jagunev Utring Omandavale Uhingule I tile raha summas

kolmsada kuusktimmend tuhat (360 000) krooni Eesti Vabariigi kasuks seatud,

ktiesoleva lepingu punktis viis kolm kuus (5.3.6.) nimetatud htpoteegi teenindamiseks
ja Kinnistutegi seotuO alljdrgnevatest lepingutest tulenevad k6ik digused ja

kohustused:
5.3.1. Kinnistute suhtes kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaOiguste seadmise

lepingutest tulenevad oigused ja kohustused, s.h. 04.05.2001.a. AS Viisnurk ja

Otj t5t"1o. Soojusv6rk vahel sotmitud isikliku kasutus6iguse seadmise.leping

kinnistu nr 2305705 koormamiseks ja 04.05.2001.a. As viisnurk ja ou

Ute;Oe Soojusv6rk vahel solmitud kasutusvalduse leping kinnistu nr 2305705

koormamiseks.
5.3.2. 04.01.1999.a. AS Holmen Mets ja As Viisnurk vahel s6lmitud

tootmisterritooriumi rendileping nr 1-040199 kinnistute nr 2307605,2307705,

nr 2306605) koos selle

nr 2306305) koos selle

nr 2305805) koos selle

2308505) koos selle

2308405) koos selle

2308305) koos selle

5.2.

5.3.

2307 805 ja 2306805 koormamiseks;
5.3.3. 01.10.2006.a. AS Viisnurk ja AS ISS Eesti vahel sdlmitud iitirileping kinnistu

nr 23057 05 koormamiseks;
5.3.4. 01.06.2005.a. AS Viisnurk ja OU Tehnoservice vahel sdlmitud rendileping

kinnistu nr 2307105 koormamiseks;
5.3.5. 26.04.2007.a. AS Viisnurk ja OU Tarbegaas vahel sdlmitud eelkokkulepe

kinnistu nr 2307 505 koormamiseks isikliku kasutusoigusega.
5.3.6. l9.05.2000.a.s6lmitud Kinnistute Maa ostu-mtiUgi ja hupoteegi seadmise

leping, millest tuleneb jtirelmaksu jiiSk summas kolm miljonit iikssada

kolmkiimmend kolm tuhat kakssada kuusktimmend neli (3 133 264) kooni

Eesti Vabariigi ees ja kinnistut nr 2306405 koormav hiipoteek Eesti Vabariigi

kasuks ,u*iru, uiis miljonit kaheksasada seitsekiimmend neli tuhat

iiheksasada (5 874 900) krooni;
5.3.7, muud Kinnistutega seotud lepingud, Oigused ja kohustused, s.h. maamaksu

tasumise kohustus summas iikisada iiheksateist tuhat kuussada kolmktimmend

iiheksa (119 639) krooni.
5.4. Jagunemise k2iigus annab Jagunev Uhing Omandavale iihingule II tile Jaguneva

tihingu uuru, 111idu ei anta vastavalt jagunemiskava punktile viis iiks (5.1.) ule



f,.t.

5.6.

Omandavale iihingule I ning mis ei j6ii I

;eisu muutumisel juhindutakse tegelikust

Jaguneva iihingu omandisse jaab omandava iihingu I osa, nimiviiiirtusega

neliktimmend tuhat (+o ooo) krooni ja raha summas nelisada tuhat (400 000) krooni'

Kogu iilejaanud vaia jaotatakse Omandavate i.ihingute vahel vastavalt ktiesoleva

jagimiskava punktidele viis iiks (5.1.) ja viis neli (5'4')'

kln ut"ppel' Aktsiaseltsiga Hansapank kustutatakse Jaguneva tihingu varale

Aktsiaselts Hansapank kaiuks seatud kommertspant summas kolmkilmmend viis

miljonit (35 000 0oo) krooni ning samas summas kommertspant seatakse omandava

Hansapank kustutatakse Kinnistuid koormav Aktsiaselts

i.ihish'0poteek summas kolmki'immend kuus miljonit5.7.
iihingu II varale.
Kokkuleppel Aktsiaseltsiga
Hansapank kasuks seatud
(36 000 000) krooni.

SELGITUSED

6.2.

6.3.

6.

6.1.

6.4.

6.5.

6.6.

Enne jagunemise kandmist jaguneva tihingu asukoha iiriregistrisse tekkinud jaguneva

i.ihingu kohustuste eest vastutavad jagunemisel osalevad iihingud solidaarselt'

Soliclaarvdlgnike omavahelises suhtes on kohustatud isikuks ainult see, kellele

kohustused miiiirati jagunemislepinguga' 
jagunemisrepinguga ei miiiiratud, vastutab
nde tliitmise tlihtpiiev saabub viie aasta
ra iihingu asukoha Ziriregistrisse.
rata pArast jagunemise kandmist jaguneva

Ametlikud Teadaanded teate jagunemise

Jagunemisel osalev iihing peab kuue (6)

alates tagama esitatud vSlausaldajate ni

rahuldamlst ja nad p6histavad, et jagunemine vdib ohustada nende n6uete taitmist'

Jagunemisei osalena iihingu .lutratuse ja ndukogu liikmed v6i iihingut juhtima

6ilustatud osanikud uurtut"uud solidaarselt jagunemisega iihingule, osanikele v6i

aktsion?iridele v6i iihingu volausaldajatele sti-tiliselt tekitatud kahju eest. Nimetatud

ndude aegumistiihtaeg 
-on 

viis (5) aastat jagunemise kandmisest jaguneva iihingu

asukoha driregistrisse.
Jagunemisel asendatakse jaguneva iihingu osanike YOi aktsion6ride aktsiad

oriandavate iihingute osade noi ukttiut.ga- Kolmandate isikute Oigused asendatud

osade v6iaktsiate suhtes jiiiivad kehtima omandava Uhingu osade ja aktsiate suhtes'

Osasid v6i aktsiaid, mii kuuluvad omandavale iihingule vdi jagunevale iihingule

endale v6i isikule, kes tegutseb oma nimel, kuid iihingu arvel, jagunemisel ei asendata

ja need kaotavad kehti-vuse, vtilja arvatud, kui jagunev iihing saab eraldumisel
-omandava 

Uhingu ainsaks osanikuks v6i aktsioniiriks'
Jagunemislepingust tekivad digused ja kohustused, kui jagunemislepingu on heaks

kiltnud k6ik jagunemises osalevad tihlngud. Jagunemisotsus peab olema kirjalik. Kui

osad v6i aktsiad mlitiratakse omandavas tihingus jaguneva iihingu osanike vdi

6.1.



aktsiondride vahel teistsuguse suhtega kui jagunevas Uhingus, peavad iihinemisotsuse

pooltolemak6ikjaguneu"tihinguosanikudv6iaktsionlrid.
6.8. Jagunemist ei saa- vaidlustadi piirast selle kandmist jaguneva iihingu asukoha

Ziriregistrisse.
6.9. Enne jagunemise kandmist Jaguneva iihingu asukoha liriregistrisse tekkinudJaguneva

iihingu kohustuste eest vastutavad jagunemisel osalevad iihingud solidaarselt'

solidaarvolgnike omavahelises suhte; 6n kohustatud isikuks ainult see, kellele

kohustused miiZirati j agunem islepinguga'
6.10. Jagunemine k;;i;il;;"guneva uttiigi asukoha_6riregistrisse' kui see on kantud k6igi

omandavate tiittitgut. ;rkoha arirefistritesse. Kandes omandavate Uhingute asukoha

6riregistrite, 
'taiiiOrct, 

et jaguiemine loetakse toimunuks selle kandmisega

jaguneva tihingu asukoha iiriregistrisse'
6.11. Jagunemisel Jsaleva iihingu luhatus v6i tihingut esindama oigustatud osanikud

esitavad mitte varem kui iihe (l) kuu m60dumisel jagunemislepingu heakskiitmisest

oma tihingu asukohas avalduse jagunemise ariregistrisse kandmiseks' Avaldusele

lisatakse: jagunemislepingu notariailselt kinnitatud iirakiri; jagunemisotsus; osanike

voi aktsioniiride koosoleku protokoll, kui jagunemisotsus tehti koosolekul;

jagunemise luba, kui see on ndutav; jagunemisaruanne v6i n6usolekud selle

koostamata jdtmiseks; audiitori aruanne, 
-kui 

t"" on n6utav' v6i nousolekud selle

koostamata jzitmiseks; jaotumise korral jaguneva iihingu ldppbilanss' kui avalduse

esitab jagunev iihing.
6.12. Avaldusis peavad juhatuse liikmed v6i iihingut

kinnitama, et jagunemise otsust ei vaidlustatud

rahuldamata.
6.13. Piirast jagunemise kandmist Jaguneva i'ihingu asukoha ziriregistrisse tehakse vara

iilemineku t<anaeo registrites omandava tihingu juhatuse v6i tihingut esindama

ngu asukoha tiriregistrisse saavad jaguneva

,Jt iugun"tislepingule omandavate tihingute

atuOl mi omandava iihingu ainsaks osanikuks

v6i aktsiontiriks saab eraldumisel jagunev iihing'

6.15. Raamatupidamise seaduse $-i 26,;ille kohiselt juriidilise isiku asutamisel tuleb

koostada algbilanss, mis kajastab juriidilisele isikule iileantud ja sissemakstud vara

ning omakapitali enne majandustegevuse alustamist'

6.16. Ariseadustiku g-i 520, milte koilaselt asutajad peavad kuni iihingu 6riregistrisse

kandmiseni kasutama iihingu nimel tegutiemiieks kavandatavat 6rinime koos

tiiiendiga ,,asutamisel", samuti $-i 147-sisu, mille kohaselt enne iiriregistrisse

kandmist asutatava ziriuhingu nimet tehtud tehingutest tulenevate kohustuste taitmise

eest vastutavad tehingu teinud isikud solidaarselt'

6.17. Kui lirinimi ei vasta seaduse nouetele, tuleb k?iesolevat otsust vastavas osas muuta'

kusjuures t"tringuuaattuseks, millest arvestatakse otsuse muutmisel notaritasu' on iiks

kiimnendik(l/10)esialgseotsusetehinguvliErtusest.
6.18. Uhilg; ari..gir#5e klndmiseks peab-iihe (l) aasta jooksul arvates asutamislepingu

s6lmimisest 
"esitama 

[riregistri piOu.lut. klisolevas lepingus sisalduva avalduse ja

avalduse lisadokumendid'

esindama digustatud osanikud
v6i vastav avaldus on jiietud



1.1.

1. NoTARTAALAKTI oRTcINAAL NrNG ALGARAKIRJADE JA Anaxrnr^l'

vtir,.rlstAMINE

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes originaaleksemplaris, mis s6ilib

notari bilroos.
Ktiesoleva akti koostamise plieval vlljastatakse Jagunevale iihingule ja Omandavale

tihingule t notariaalakti alg?irakiri.
ArirJgistrile ja EVK-le esitatakse kiiesoleva notariaalakti kinnitatud lirakiri.

JAGUI\IEMISAKAVA TOESTAMISE KULIJD

Jagunemiskava t6estamise kulud tasub Jagunev iihing'

lulunru Uhing tasub notari tasu notaribiiroos sularahas v6i maksekaardiga vdi kolme

(3; td6p6evi jooksul arvates lepingu s6lmimisest pangaiilekandega - notari

arveldusicontole. Notaril on 6igus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning

tagastamisele kuuluvaid dokumenie notari tasu tasumiseni kinni pidada'

K6esolev notariaalakt on osalejale akti tde
heakskiitmist osalejale labivaatamiseks ning
t6estaja juuresolekul omakZieliselt alla kirjutatt
ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osa
heaks ning allkirjastati akti toestaja juuresolekul omakfleliselt.

Kaesolevas dokumendis on l4 lehte, mis on kdidetud nddrija reljeefpitseri abil

Notari tasu tehingu t6estamisel 55024,49 krooni (tehinguvAertus 40000 + 44990 610 =

45 030 610 krooni, notari tasu seaduse $ 3, l8 1g3,22,23 p l)'

Notari tasu kokku 55024,49 kooni.
Klibemaks 9904,41krooni.
Kokku 64928,9 krooni.

n w)tezinauir'uae

7.2.

7.3.

8.

8.1.
8.2.

Eelnimetatule lisandub
valmistamise tasu

iirakirjade valmistamse ja kinnitamise tasu
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perekonnanimi
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Notariaalakti lisa number I

AKTSIASELTS VIISNITRK POHIKIRI

SELTSI  ANTNT iVTT JA  ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi zirinimi on Aktsiaselts viisnurk (edaspidi Selts)'

1.2. Seltsi asukohaks on Ptimu linn' Eesti Vabariik'

AKTSIAKAPITAL  JA  AKTSIAD

Z.l. Seltsi miinimumaktsiakapital on 44370200 (nelikiimmend neli miljonit

kolmsada seitsekiimmend tuhat kakssada) Eesti krooni (edaspidi Krooni) ja

maksimumaktsiakapital on 177 480 800 (iikssada seitsekiimmend seitse miljonit

nel isada kaheksaktimmend tuhat kaheksasada) Eesti krooni'

2.2. Seltsi aktsia nimivziiirtus on l0 (kiimme) Eesti kooni ja iga aktsia annab

tildkoosolekul iihe h5iile. Aktsiad on iihte liiki ja annavad omanikele

tihesugused 6igused. Aktsia annab aktsioniirile vastavalt tema omandis olevate

aktsiaie nimiv-Aartuste summale Oiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi
jaotamises ning oiguse Seltsi tegevuse ldpetamisel saada vastav osa Seltsi

varast, samutimuud seaduses ja pohikirjas ettenzihtud 6igused.

Aktisakapitali suurendamise ja vdhendamise otsustab iildkoosolek.

Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu v6etud kui selle poolt on antud

vahemali Zl3 iildkoosolekul osalenud hZiiiltest. Seltsi aktsiakapitali
suurendamisel on Seltsi aktsioniiridel eesdigus uutele aktsiatele
proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimivtiiirtuste summale.
Akisionlri eesdiguse vdib viilistada iildkoosoleku otsusega, mille poolt on

antud viihem alt 3 I 4 iildkoosolekul esindatud hiiZiltest.

Aktsia eest tasutakse rahalise v6i mitterahalise sissemaksega. Rahaline
sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme
vtiiirtus miiZiratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas
iildiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse

asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse v?ilirtuse hindamist kontrollib Seltsi
audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise
sissemakse hindamise kontrolli kohta.

Aktsionziril on 6igus oma aktsiaid vabalt v66randada. Aktsiate vddrandamisel
kolmandale isikule ostuees6igust ei ole.

Aktsiondril on 6igus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik
kiisutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta miirke tegemine Eesti
viiZirtpaberite keskregistrisse.

2.7. Voimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille
suurus on viihemalt i.iks ktimnendik aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali
kantakse igal aastal viihemalt iiks kaheki.imnendik Seltsi puhaskasumist, kuni
reservkapiiali minimaalse suuruse saavutamiseni. Uldkoosolek v6ib otsustada,

2.3.

2.4.

2 .5 .

2.6.

)



3 .

et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali v6ib kasutada ka

aktsiakapitali suurendamiseks.

2.g. Selts v6ib emiteerida Uldkoosoleku otsusel vahetusv6lakirju, mille omanikel

on 6igus vahetada vdlakiri aktsia vastu v6lakirjas s6testatud tingimustel.

UT ,o l<OOSOLEK

3.1. Seltsi kdrgemaks juhtorganiks on iildkoosolek'

3.2. Korraline tildkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu

jooksul majandusaasta loppemisest arvates. Teade konalisest iildkoosolekust

tuleb saata aktsionaridele kirjalikult v2ihemalt kolm nEdalat enne

tildkoosolekut.

3.3. Juhatus kutsub erakorralised iildkoosolekud kokku vajaduse korral. Teade

erakorralisest iildkoosolekust tuleb saata aktsionliridele kirjalikult vAhemalt

iiks nldal enne iildkoosolekut'

3.4. Teade tildkoosolekust saadetakse aktsioniiridele seadusega ettendhtud korras.

Kui Seltsil on iile 50 aktsioniiri, ei pea aktsioniiridele teadet saatma, kuid

tildkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada viiheamalt iihes tileriigilise

levikuga piievalehes.

3.5. Uldkoosoleku teade peab sisaldama iildkoosoleku piievakorda ja muud

6i gusaktide ga etteniihtud teavet.

3.6. Uldkoosolekud viiakse liibi Piirnu linnas'

3.7. Uldkoosolekul osalemiseks fiigustatud aktsioniride ring m2iiratakse seisuga

kell23:59 10 piieva enne iildkoosoleku toimumist'

3.8. Uldkoosoleku Piidevuses on:

(a) P6hikirja muutmine;
(b) Aktsiakapital i vdhendamine ja suurendamine;
(c) Vahetusvdlakirjade emiteerimine;

iO; NOut ogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra

(e)
(0
(e)
(h)
(i)

0)
3.9.

ning tasu suuruse m2i2iramine;
Audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine:
Erikontrolli miitiramine;
Maj andusaasta aruande kinnitamine j a kasum i j aotamine ;
Selisi lOpetamise, iihinemise, jagunemise ja iimberkujundamise otsustamine;

N6ukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste

maerariine, oiguwaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus v6i

vaidluses Seltsi esindaja miiiiramine;
Muude 6i gusaktide gu Uldkootoleku pddevusse antud kiisimuste otsustamine.

Uldkoosolek on otsustusvoimeline, kui koosolekul on esindatud iile poole

k6ikide aktsiatega miiflratud hZiiiltest. Kui iildkoosolekul ei ole esindatud

ktillaldane hiiZilte arv, kutsub juhatus kolme nddala jooksul, kuid mitte varem

kui seitsme ptieva piirast, kokku uue iildkoosoleku sama p[evakonaga. Uus

tildkoosolek on otsustusvoimeline sOltumata iildkoosolekul esindatud hdiilte

arvust.

l 0
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3.10. Uldkoosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle poolt on antud iile poole

iildkoosolekul esindatud hiiiiltest, kui seaduses ei ole slitestatud teisiti.

3.11. Uldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosolekul o*l"uut. aktsion6ride nimekirjale kirjutavad alla koosoleku

juhataja ja protokollija ning iga tildkoosolekul osalenud aktsiontir vdi tema

esindaja.

3.12. Kui seadus seda nduab, peab tildkoosoleku protokoll olema notariaalselt

tOestatud"

NOUKOGU

4.1. N6ukogu planeerib Seltsi tegevust, konaldab selle juhtimist, teostab

jarelevilvef juhatuse tegevuse iite .ja v6tab vastu otsuseid seadusega v6i

pOttiti.3ugu iatestatud kiisimustes. N6ukogu esitab iildkoosolekule kirjaliku
-tr 

innungul uhatuse poo lt koostatud maj andusaasta aruandele.

4.2. N6ukogus on kuni seitse liiget, kes valitakse iildkoosoleku poolt viieks (5)

aastaks.

4.j. N6ukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab ndukogu t66d.

Juhul kui noukogu esimees ei saa tZiita oma iilesandeid, v6ivad ndukogu

tilejiianud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi

hulgast ndukogu esimeest asendava liikme.

4.4. N6ukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid viihemalt iiks kord

kolme 
-kuu 

jooksul. Ndukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda n6uab

n6ukogu liige, juhatus, audiitor v6i aktsionlirid, kelle aktsiad esindavad
v6hemalt tihte kiimnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku kutsed koos

lisamaterjalidega tuleb toimetada ndukogu liikmetele viihemalt nbdal enne

koosolekut.

4.5, Ndukogu on otsustusvdimeline, kui sellest v6tab osa iile poole ndukogu

liikmetest. Kdik ndukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad
alla k6ik koosolekul osalevad noukogu liikmed ja protokollija.

4.6. N6ukogu otsus on vastu v6etud, kui selle poolt htililetas tile poole koosolekul
osalenud n6ukogu liikmetest. Hiiiilte vdrdsel jagunemisel otsustab n6ukogu
esimehe v6iteda asendava liikme hii6l. N6ukogul on 6igus v6tta vastu otsuseid

koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on n6us k6ik ndukogu liikmed.

4.7. N6ukogu ndusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis vliljuvad Seltsi

igaplevase majandustegevuse raamidest. N6usolek on vajalik muuhulgas
tehingute jaoks, millega kaasneb:

(a) Osaluse omandamine teistes iiriiihingutes v6i selle lopetamine;
(b) Ti.itarettev6tja asutamine v6i ldpetam ine;
(c) Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmine;
(d) Olulised muudatused Seltsi tegevuses v6i Seltsi kaasamine iiritegevusse, mis

ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesm?irkidega.

4.8. N6ukogu ml?irab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.

4.9. N6ukogu mdiirab iildkoosoleku pdevakorra.

l l
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4.10. Noukogu koosolekuid v6ib l6bi viia Eesti vabariigis v5i viilismaal'

JUHATUS

5.1. Seltsijuhib ja kiisimusi lahendab seaduse ja pohikirja alusel ning iildkoosoleku

ja ndulogu poolt antud ptidevuse raames Seltsi juhatus'

5.2. Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks"

5.3. Juhatuse liikmed milrab kohale ja kutsub tagasi n6ukogu, kes- otsustab ka

nende tasustamise miizirad ning juhul kui juhatuses on iile kahe liikme' mdiirab

juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe'

5.4. Juhatuse liikme vastutusvaldkonnad, tooiilesanded ning muud oigused ja

kohustuse d mii?iratakse tema ga sd I m itavas lepi n gus'

5.5. Juhatuse esimees v6i teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui

seda n6uavud S"lrri asjad. JuhatusJesimeet 1oi tedu asendav liige peab

kutsuma juhatuse koosoieku kokku juhatuse liikme ndudmisel' Otsused' millel

on Seltsi seisukohalt oluline tahtsus tuleb vastu vdtta juhatuse koosolekul'

5.6. Juhatus on otsustusvoimeline, kui kohalon tile poolte juhatuse liikmetest'

5.7. Juhatuse esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse e.sim-ees ei saa

tlita oma iilesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige'

5.8. Juhatuse otsus on vastu vSetud, kui selle poolt hiitiletas tile poole koosolekul

osalenud juhatuse liikmetest. Hli2ilte v|rdse jagunemise korral otsustab

koosoleku juhataja v6i teda asendava liikme hiilil'

5 .g .K6ik juhatusekoosolekudprotokol | i takse.Protokol l i |ek i r ju tavadal lak6ik
koosolekul osalenud juhatuse liikmed'

5.10. Juhatuse liige ei v6i osa v6tta hiiiiletamisest, kui otsustakse nousoleku andmist

tehingutegemiseksSeltsi jajuhatuseli ikmevahel,samutiseltsi jajuri idi l ise
isiku vahel, mitteslufratuse tiitmet v6i tema l2ihikondlasel on oluline osalus'

SELTSI  ES INDAMINE

6.1. Seltsiesindab ja Seltsi nimel kirjutab alla iga juhatuse liige iiksinda'

6.2,Juhatusel i ikmeesindusdigustv6 ibpi i ra tandukoguotsusega.

ARUANDLUS JA  KASUMI  JAOTAMINE

Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta'

Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaastaaruande koos lisade'

audiitori j|ireldusotsuse ja- kasumi jaotamise ettepanekuga iildkoosolekule

vastavalt kehtivatele 6igusaktidele.

Uldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel'

Dividendi maksmise viis miiziratakse iildkoosoleku otsusega.

Piirast majandusaasta l6ppu, kuid enne aastaaruande kinnitamist v6ib juhatus

n6ukogu nOusolekul teha aktsiondridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel

6 .

1

7 .1 .

1 )

7.3 .

7.4.

7.5.

,  
]"+z
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kuni poole ulatuses summast, mida v6ib aktsioniiride vahel vastavalt seadusele
jaotada.

7.6. Dividendid v6i ettemaksed jaotatakse proportsionaalselt aktsionfiride vahel,
vastavalt aktsionaride nimekirjale, mis fikseeritakse 10. bdrsip6eval peale
iildkoosoleku toimumist, kus otsustati kasumi jaotamine v6i ettemaksete
tegemise.

8 .  SELTSI  TEGEVUSE LOPETAMINE

8.1. Seltsi tegevuse v6ib lOpetada 0ldkoosoleku otsusega, seaduses ettendhtud
alustelja korras.

P6hikiri on kinnitatud kiiesoleva jagunemiskava lisana 29.06.2007 .a-
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ALGIiRAKIRJA PEALDIS

Tallinnas, 29.06.2007 .a.

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle bttroo asub Tallinnas, Rlivala pst 3 / Kuke tn 2,

annan v[lja klesoleva algarakirja mis vastab originaalile ning t6estamisseaduse $ 48 kohaselt

asendab Oigustoimingutes notariaalakti originaali.
K6esolevas dokumendis on koos algdrakirja pealdist sisaldava lehega 15 n00ri ja

reljeefr itseri abil k6idetud lehte.
Notari tasu 42 krooni (notari tasu seaduse $ 35).
K[ibemaks 7,56 krooni.
Kokku 49,56 krooni.
Isikud, kel lele al girakirj ad vdlj astatakse, on :

l. Aktsiaselts Viisnurk
2. OU VNI Niidu Kinnisvara

l 5


