TALLINNA NOTAR MARE MILLER
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

661 5-3
ÜHINEMISLEPING
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Mare Miller
notaribüroos Tallinnas, Narva mnt 13 kolmekümnendal detsembril kahe tuhande
üheksandal aastal (30.12.2009) ning selles notariaalaktis osalejad on
Aktsiaselts Ekspress Grupp, isikukood 10004677, aadress Narva mnt. 11E, Tallinn, e-posti
aadress grupp@egrupp.ee , edaspidi nimetatud ühendav ühing, mille esindajana tegutseb
registrikaardile kantud juhatuse liige Erle Oolup, isikukood 47611050014, kelle
isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse nr. A0084502 alusel,
Aktsiaselts Maaleht, isikukood 10001785, aadress Toompuiestee 16, Tallinn, e-posti aadress
ml@maaleht.ee , edaspidi nimetatud ühendatav ühing, mille esindajana tegutseb
registrikaardile kantud juhatuse liige Aivar Viidik, isikukood 36804090285, kelle
isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse nr. A1099621 alusel,
koos edaspidi nimetatud lepingupooled.
Notari juurde ilmunud isikud avaldasid soovi sõlmida ja notariaalselt tõestada alljärgneva
lepingu:
1. Lepingu eesmärk
Käesoleva lepinguga ühendav ühing ühendab ühendatava ühingu endaga vastavalt
Äriseadustiku § 391 lg 1 ning ühendatav ühing loetakse lõppenuks ilma
likvideerimismenetluseta. Ohendatava ühingu vara läheb üle ühendavale ühingule.
2. Äriregistri andmed ja aktsiaraamatu väljavõte
2.1.Aktsiaselts Ekspress Grupp, isikukood 10004677, aadress Narva mnt. 11E, Tallinn, kui
ühendava ühingu aktsiakapitali suuruseks on 208 488 410 (kakssada kaheksa miljonit
nelisada kaheksakümmend kaheksa tuhat nelisada kümme) krooni.
2.2.Aktsiaselts Maaleht, isikukood 10001785, aadress Toompuiestee 16, Tallinn, kui
ühendatava ühingu osakapitali suuruseks on 780 000 (seitsesada kaheksakümmend
tuhat) krooni. Vastavalt Aktsiaselts Maaleht aktsiaraamatu väljavõttele on ühendava
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ühingu ainuaktsionär Aktsiaselts Ekspress Grupp, registrikood 10004677, kellele kuulub
7 800 (seitse tuhat kaheksasada) aktsiat.
3. Lepingupoolte kinnitused
Lepingupoolte esindajad kinnitavad, et:
3.1.käesoleva ühinemislepingu punktis 2 toodud andmed ei ole muutunud;
3.2.ühendatava ühingu aktsiad on panditud Aktsiaselts SEB Pank kasuks. Nimetatud
pandiõigus lõpetatakse ning pandimärge kustutatakse hiljemalt äriregistrisse
ühinemiskande tegemise hetkeks.
3.3.kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust lepingu punktis 2 nimetatud
äriühingute äriregistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks;
3.4.ühinevate ühingute suhtes ei ole esitatud pankrotiavaldust ega tehtud lõpetamise otsust;
3.5.ühendava ühingu vara ei ole koormatud kommertspandiga;
3.6.ühendatava ühingu vara on koormatud kommertspandiga Aktsiaselts SEB Pank kasuks.
Nimetatud pandiõigus on lõppenud ning pandipidaja on esitanud äriregistrile avalduse
pandimärke registrist kustutamiseks;
3.7.ühinevad ühingud on andnud üksteisele kogu vajaliku info ühinemislepingu sõlmimiseks
kõigi selles sisalduvate tingimustega ning nad ei ole jätnud avaldamata ühingu mistahes
kohustusi (s.h. bilansiväliseid kohustusi), vastutust või varade vähenemist. Ühinevad
ühingud on üksteise suhtes võtnud tarvitusele kõik kohased ja seaduslikud meetmed
sellise informatsiooni saamiseks;
3.8.kõik käesolevas lepingus esitatavad andmed ühinevate ühingute varade kohta on tõesed;
3.9.ühendatava ühingu aktsionärile ning ühingu juhatuse liikmetele seoses ühinemisega õigusi
ja soodustusi ei anta;
3.10. kuna ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule ning ühinevate
äriühingute eelnenud majandusaasta ülemaailmsed realiseerimise netokäibed kokku ei
ületad 500 miljonit krooni ja äriühingute ülemaailmne realiseerimise netokäive ei ületa
kummalgi 100 miljonit krooni, siis vastavalt Äriseadustiku § 393 lg 2 ühinemisaruannet
ei koostata ning, et vastavalt äriseadustiku § 394 lg 2 ei kontrolli ühinemislepingut
audiitor.
3.11. ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida
käesolev leping.
4. Ärinimi ja asukoht
Ühendav ühing soovib jätkata peale ühinemist tegevust ärinimega Aktsiaselts Ekspress
Grupp ja aadressiga Narva mnt. 11E, Tallinn, 13419.
5. Ühinemine
5.1.Ühendatav ühing ühineb ühendava ühinguga käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.
Ühendav ühing ühendab ühendatava ühingu endaga.
5.2.Ühinemise tulemusel lõpeb ühendatav ühing ning ühendav ühing saab ühendatava ühingu
õigusj ärglaseks.
5.3.Ühinevate ühingute juhatuse liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi.
5.4.Kuna, ühendava ühingu ja ühendatava ühingu ainuaktsionäriks Aktsiaselts Ekspress
Grupp, aktsiad ei asendata ja asendussuhet ei kohaldata.
5.5.Ühendatava ühingu aktsionär ei ole kohustatud tegema juurdemakseid.
2

5.6.Pärast ühinemiskande tegemist äriregistrisse jääb ühendava ühingu aktsiakapitaliks
208 488 410 (kakssada kaheksa miljonit nelisada kaheksakümmend kaheksa tuhat
nelisada kümme) krooni.
6. Kokkulepe ühendatava ühingu vara üleandmise kohta
Ühendav ühing ja ühendatav ühing on kokku leppinud, et ühendatav ühing annab kogu
oma vara, s.h. õigused ja kohustused, tervikuna üle ühendavale ühingule. Kõik
ühendatavale ühingule kuulunud õigused ja kohustused lähevad üle ühendavale ühingule
ühinemise kandmisega Harju Maakohtu registriosakonna äriregistrisse. Pärast ühendamise
kande tegemist Harju Maakohtu registriosakonna äriregistris tehakse vara ülemineku
kanded vastavates registrites ühendava ühingu juhatuse avalduse alusel.
7. Ühinemise tagajärjed töötajatele
Ühendataval ühingul ei ole töötajaid.
8. Ühinemise bilansi päev
Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvel alates 01.12.2009
(esimesest detsembrist käesoleval aastal).
9. Lepingu jõustumine
Käesolevast lepingust tekivad õigused ja kohustused pärast ühinemislepingu
heakskiitmist kirjalikult vormistatud ühinemisotsusega ühinevate ühingute poolt.
10. Notari selgitused
10.1. Vastavalt Äriseadustiku § 399 avaldab ühendav ühing viivitamata pärast ühinemise
kandmist äriregistrisse väljaandes Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud
ühingute võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded
tagatise saamiseks kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest.
10.2. Vastavalt Äriseadustiku § 403 lg 2 loetakse ühendatav ühing lõppenuks ühinemise
kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse. Kuni selle hetkeni vastutab
ühendatav ühing temal lasuvate kohustiste eest ja tegutseb oma arvel.
11. Lepingu originaal ja ärakirjad
11.1. Käesolev ühinemisleping on koostatud ühes originaaleksemplaris, mida säilitatakse
notaribüroos.
11.2. Vastavalt osalejate taotlusele väljastatakse ühendavale ühingule ja ühendatavale
ühingule tänasel, lepingu tõestamise päeval notariaalakti ärakirjad.
11.3. Harju Maakohtu registriosakonnale kuulub esitamisele ühinemislepingu kaks
notariaalselt kinnitatud ärakirja.
11.4. Osalejad soovivad ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakirjad edastada Harju
Maakohtu registriosakonnale notar.
12. Lepingu sõlmimisega seotud kulud
Notari tasu ühinemislepingu tõestamisel 168 000.00 krooni (tehinguväärtus 100 000 000.00
krooni: NTS § 3; § 18 lg 2; § 22; § 23 p 2).
Käibemaks (20%) 33 600.00 krooni
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Notari tasu kokku 201 600.00 krooni
Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise tasu.
Lepingupooled on kokku leppinud, et lepinguga seotud notari tasu tasub ühendav ühing.
Käesolevas lepingus on neli nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.
Notariaalakt on lepingupooltele akti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist
lepingupooltele läbivaatamiseks ning seejärel lepingupoolte poolt heaks kiidetud ja akti
tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.
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OTARIAALMÄRGE
30. detsembril 2009.a.
Mina, Tallinna notar Mare Miller, kelle büroo asub Tallinnas, Narva mnt 13, annan välja käesoleva
ärakirja, mis vastab originaalile ning tõestamisseaduse § 48 kohaselt asendab õigustoimingutes
notariaalakti originaali.
Käesolevas dokumendis on koos notariaalmärget sisaldava lehega 5 nööri ja reljeefpitseri abil
köidetud lehte.
Notari tasu
12.00 krooni (notari tasu seaduse § 35).
Käibemaks
2.40 krooni.
Kokku
14.40 krooni.

