VÕRU NOTAR INGA ANIPAI
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

3329
ÜHINEMISLEPING
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Võru notar Inga Anipai ,
notaribüroos Võrus, Lembitu 2A, kaheksateistkümnendal novembril kahe tuhande
kahekümnendal aastal (18.11.2020) ning selles notariaalaktis osalejad on
aktsiaselts VÕRU VESI, registrikood 10004973, aadress Ringtee 10, Võru linn, e-posti
aadress voru.vesi@voruvesi.ee, edaspidi nimetatud Ühendav ühing, mida esindab juhatuse
liige Juri Gotmans, isikukood 37305042770, kes on tõestajale tuntud isik,
OÜ Kanepi Haldus, registrikood 12744912, aadress Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi
vald, Põlva maakond, e-posti aadress kanepi.haldus@gmail.com, edaspidi nimetatud
Ühendatav ühing 1, mida esindab juhatuse liige Tiit Rammul, isikukood 37407316528, kes
on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,
osaühing Saverna Teenus, registrikood 10084788, aadress Kooli tee 6/3, Saverna küla,
Kanepi vald, Põlva maakond, e-posti aadress katrin@kanepi.ee, edaspidi nimetatud
Ühendatav ühing 2, mida esindab juhatuse liige Tiit Rammul, isikukood 37407316528, kes
on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,
OÜ Orava Teenus, registrikood 10385878, aadress Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru
maakond, e-posti aadress jaanus@orava.ee, edaspidi nimetatud Ühendatav ühing 3, mida
esindab juhatuse liige Jaanus Hakk, isikukood 36806066517, kes on tõestajale tuntud isik,
OÜ Võru valla Veevärk, registrikood 11497771, aadress Võrumõisa tee 4a, Võru linn, eposti aadress vald@voruvald.ee, edaspidi nimetatud Ühendatav ühing 4, mida esindab
juhatuse liige Juris Juhansoo, isikukood 38311056522, kes on tõestajale tuntud isik,
Ühendatav ühing 1, Ühendatav ühing 2, Ühendatav ühing 3 ja Ühendatav ühing 4 edaspidi
koos nimetatud Ühendatav ühing
Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1.

ÜHINEVAD ÜHINGUD

1.1.

Ühendavaks ühinguks on aktsiaselts VÕRU VESI, registrikood 10004973 all,
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registreeritud aadressiga Ringtee 10, Võru linn, 65620, aktsiakapitali suurusega kaks miljonit
nelikümmend üheksa tuhat üheksasada kakskümmend (2 049 920) eurot.
1.2.
Nasdaq CSD Eesti filiaal poolt peetavasse Ühendava ühingu aktsionäride nimekirja
on käesoleva Lepingu sõlmimise seisuga kantud neli (4) aktsionäri:
1.2.1. Võru linn, registrikood riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris
75019980, aadress Jüri tn 11, Võru linn, millele kuulub kaks tuhat viissada kolmkümmend
neli (2534) Ühendava ühingu aktsiat ehk 79,11% Ühendatava ühingu aktsiatest.
1.2.2. Antsla vald, registrikood riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris
75010418, aadress Kreutzwaldi 1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond, millele kuulub
kolmsada kaheksakümmend neli (384) Ühendava ühingu aktsiat ehk 11,99% Ühendatava
ühingu aktsiatest.
1.2.3. Kanepi vald, registrikood riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris
77000186, aadress Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond, millele kuulub
ükssada nelikümmend seitse (147) Ühendava ühingu aktsiat ehk 4,59% Ühendatava ühingu
aktsiatest.
1.2.4. Võru vald, registrikood riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris
77000393, aadress Võrumõisa tee 4a, Võru linn, millele kuulub ükssada kolmkümmend
kaheksa (138) Ühendava ühingu aktsiat ehk 4,31% Ühendatava ühingu aktsiatest.
1.3. Ühendatava ühingu aktsia nimiväärtus on kuussada nelikümmend (640) eurot.
1.4.
Ühendatavaks ühinguks 1 on OÜ Kanepi Haldus, registrikood 12744912 all,
registreeritud aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond, 63101,
osakapitali suurusega ükssada üheksakümmend üks tuhat kolmsada (191300) eurot.
1.4.1. Vastavalt Ühendatava ühingu 1 juhatuse poolt 18.11.2020 välja antud osanike
nimekirjale on Ühendataval ühingul üks (1) osanik: Kanepi vald, registrikood riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 77000186, aadress Turu põik 1,
Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond. Osanikule kuulub osa nimiväärtusega
ükssada üheksakümmend üks tuhat kolmsada (191300) eurot, mis moodustab 100%
osakapitalist.
1.4.2. Ühendatava ühingu 1 nimele on kinnistusraamatu andmebaasi andmetel registreeritud
üks (1) kinnisasi.

Ühendatavaks ühinguks 2 on osaühing Saverna Teenus, registrikood 10084788 all,
registreeritud aadressiga Kooli tee 6/3, Saverna küla, Kanepi vald, Põlva maakond,
osakapitali suurusega ükssada viis tuhat ükssada kolmkümmend kaks (105132) eurot.
1.5.1. Vastavalt Ühendatava ühingu 2 juhatuse poolt 18.11.2020 välja antud osanike
nimekirjale on Ühendataval ühingul üks (1) osanik: Kanepi vald, registrikood riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 77000186, aadress Turu põik 1,
Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond. Osanikule kuulub osa nimiväärtusega
ükssada viis tuhat ükssada kolmkümmend kaks (105132) eurot, mis moodustab 100%
osakapitalist.
1.5.2. Ühendatava ühingu 2 nimele on kinnistusraamatu andmebaasi andmetel registreeritud
üks (1) kinnisasi.
1.5.

1.6.
Ühendatavaks ühinguks 3 on OÜ Orava Teenus, registrikood 10385878 all,
registreeritud aadressiga Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru maakond, osakapitali
suurusega kuuskümmend seitse tuhat üksteist (67011) eurot.
1.6.1. Vastavalt Ühendatava ühingu 3 juhatuse poolt 18.11.2020 välja antud osanike
nimekirjale on Ühendataval ühingul üks (1) osanik: Võru vald, registrikood riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 77000393, aadress Võrumõisa tee 4a,
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Võru linn. Osanikule kuulub osa nimiväärtusega kuuskümmend seitse tuhat üksteist
(67011) eurot, mis moodustab 100% osakapitalist.
1.6.2. Ühendatava ühingu 3 nimele kinnistusraamatu andmebaasi andmetel kinnisasju
registreeritud ei ole.
Ühendatavaks ühinguks 4 on OÜ Võru valla Veevärk registrikood 11497771 all,
registreeritud aadressiga Võrumõisa tee 4a, Võru linn osakapitali suurusega üks miljon
kolmsada kakskümmend kolm tuhat viissada seitsekümmend seitse (1323577) eurot.
1.7.1. Vastavalt Ühendatava ühingu 4 juhatuse poolt 18.11.2020 välja antud osanike
nimekirjale on Ühendataval ühingul üks (1) osanik: Võru vald, registrikood riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 77000393, aadress Võrumõisa tee 4a,
Võru linn. Osanikule kuulub osa nimiväärtusega üks miljon kolmsada kakskümmend
kolm tuhat viissada seitsekümmend seitse (1323577) eurot, mis moodustab 100%
osakapitalist.
1.7.2. Ühendatava ühingu 4 nimele on kinnistusraamatu andmebaasi andmetel registreeritud
üksteist (11) kinnisasja.

1.7.

Ühinevate ühingute osanike ja aktsionäride nimekirjades ei sisaldu osade ega aktsiate
suhtes märkeid pantimise ega muul viisil koormamise kohta.

1.8.

2.

LEPINGUOSALISTE KINNITUSED

2.1. Ühendava ühingu esindaja kinnitab, et:
2.1.1. Ühendav ühing on aktsiaselts, mis on asutatud ja tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning
tal on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev leping ja täita lepingust tulenevaid kohustusi.
2.1.2. Käesolev leping on Ühendava ühingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja täitmisele kuuluv
vastavalt lepingu tingimustele.
2.1.3. Ühendava ühingu aktsiakapitali suurus on kaks miljonit nelikümmend üheksa tuhat
üheksasada kakskümmend (2 049 920) eurot. Ühendaval ühingul on neli (4) aktsionäri.
2.1.4. Ühendava ühingu aktsiad on registreeritud Nasdaq CSD Eesti filiaali poolt peetavas
registris.
2.1.5. Ühendava ühingu aktsiad ei ole panditud, arestitud ega koormatud mis tahes muude
kolmandate isikute õigustega.
2.1.6. Ühendava ühingu varale ei ole seatud kommertspante.
2.1.7. Ühendava ühingu esindaja volitused juhatuse liikmena on kehtivad ning esindaja
omab kõiki õigusi sõlmida käesolev leping esindatava nimel ( 13.06.2017.a. korralise
üldkoosoleku otsus ja 05.12.2018 erakorralise üldkoosoleku otsus).
2.2. Ühendatava ühingu 1 esindaja kinnitab, et:
2.2.1. Ühendatav ühing on osaühing, mis on asutatud ja tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning
tal on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev leping ja täita lepingust tulenevaid kohustusi.
2.2.2. Käesolev leping on Ühendatava ühingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja täitmisele kuuluv
vastavalt lepingu tingimustele.
2.2.3. Ühendatava ühingu osakapitali suurus on ükssada üheksakümmend üks tuhat
kolmsada (191300) eurot, mis koosneb ühest (1) osast ja see kuulub Kanepi vallale.
2.2.4. Ühendatava ühingu osakapital on täielikult sisse makstud.
2.2.5. Ühendatava ühingu osa ei ole registreeritud Nasdaq CSD Eesti filiaal pool peetavas
registris.
2.2.6. Ühendatava ühingu osa ei ole panditud, arestitud ega koormatud mis tahes muude
kolmandate isikute õigustega.
2.2.7. Ühendatava ühingu varale ei ole seatud kommertspante.
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2.2.8. Ühendatava ühingu esindaja volitused juhatuse liikmena on kehtivad ning esindaja
omab kõiki õigusi sõlmida käesolev leping esindatava nimel.
2.2.9. Kanepi vallavolikogu on otsustanud OÜ Kanepi Haldus ühinemise aktsiaseltsiga
Võru Vesi vastavalt volikogu otsusele nr 1-3/2 23.01.2019.a.
2.3. Ühendatava ühingu 2 esindaja kinnitab, et:
2.3.1. Ühendatav ühing on osaühing, mis on asutatud ja tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning
tal on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev leping ja täita lepingust tulenevaid kohustusi.
2.3.2. Käesolev leping on Ühendatava ühingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja täitmisele kuuluv
vastavalt lepingu tingimustele.
2.3.3. Ühendatava ühingu osakapitali suurus on ükssada viis tuhat ükssada kolmkümmend
kaks (105132) eurot, mis koosneb ühest (1) osast ja see kuulub Kanepi vallale.
2.3.4. Ühendatava ühingu osakapital on täielikult sisse makstud.
2.3.5. Ühendatava ühingu osa ei ole registreeritud Nasdaq CSD Eesti filiaal pool peetavas
registris.
2.3.6. Ühendatava ühingu osa ei ole panditud, arestitud ega koormatud mis tahes muude
kolmandate isikute õigustega.
2.3.7. Ühendatava ühingu varale ei ole seatud kommertspante.
2.3.8. Ühendatava ühingu esindaja volitused juhatuse liikmena on kehtivad ning esindaja
omab kõiki õigusi sõlmida käesolev leping esindatava nimel.
2.3.9. Kanepi vallavolikogu on otsustanud OÜ Saverna Teenus ühinemise aktsiaseltsiga
Võru Vesi vastavalt volikogu otsusele nr 1-3/4, 19.02.2020.a.
2.4. Ühendatava ühingu 3 esindaja kinnitab, et:
2.4.1. Ühendatav ühing on osaühing, mis on asutatud ja tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning
tal on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev leping ja täita lepingust tulenevaid kohustusi.
2.4.2. Käesolev leping on Ühendatava ühingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja täitmisele kuuluv
vastavalt lepingu tingimustele.
2.4.3. Ühendatava ühingu osakapitali suurus on kuuskümmend seitse tuhat üksteist (67011)
eurot, mis koosneb ühest (1) osast ja see kuulub Võru vallele.
2.4.4. Ühendatava ühingu osakapital on täielikult sisse makstud.
2.4.5. Ühendatava ühingu osa ei ole registreeritud Nasdaq CSD Eesti filiaal pool peetavas
registris.
2.4.6. Ühendatava ühingu osa ei ole panditud, arestitud ega koormatud mis tahes muude
kolmandate isikute õigustega.
2.4.7. Ühendatava ühingu varale ei ole seatud kommertspante.
2.4.8. Ühendatava ühingu esindaja volitused juhatuse liikmena on kehtivad ning esindaja
omab kõiki õigusi sõlmida käesolev leping esindatava nimel.
2.4.9. Võru vallavolikogu on otsustanud OÜ Orava Teenus ühinemise aktsiaseltsiga Võru
Vesi vastavalt volikogu otsusele nr 98, 12.09.2018.a.
2.5. Ühendatava ühingu 4 esindaja kinnitab, et:
2.5.1. Ühendatav ühing on osaühing, mis on asutatud ja tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning
tal on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev leping ja täita lepingust tulenevaid kohustusi.
2.5.2. Käesolev leping on Ühendatava ühingu suhtes kehtiv, kohustuslik ja täitmisele kuuluv
vastavalt lepingu tingimustele.
2.5.3. Ühendatava ühingu osakapitali suurus on üks miljon kolmsada kakskümmend kolm
tuhat viissada seitsekümmend seitse (1323577) eurot, mis koosneb ühest (1) osast ja see
kuulub Võru vallale
2.5.4. Ühendatava ühingu osakapital on täielikult sisse makstud.
2.5.5. Ühendatava ühingu osa ei ole registreeritud Nasdaq CSD Eesti filiaal pool peetavas
registris.
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2.5.6. Ühendatava ühingu osa ei ole panditud, arestitud ega koormatud mis tahes muude
kolmandate isikute õigustega.
2.5.7. Ühendatava ühingu varale ei ole seatud kommertspante.
2.5.8. Ühendatava ühingu esindaja volitused juhatuse liikmena on kehtivad ning esindaja
omab kõiki õigusi sõlmida käesolev leping esindatava nimel.
2.5.9. Võru vallavolikogu on otsustanud OÜ Võru Valla Veevärk ühinemise aktsiaseltsiga
Võru Vesi vastavalt volikogu otsusele nr 98, 12.09.2018.a.
2.6. Osapooled kinnitavad ühiselt ja igaüks iseseisvalt, et
2.6.1. Ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust
sõlmida käesolev leping selles toodud tingimustel või mis piiraksid või välistaksid
käesoleva lepingu täitmise selles toodud tingimustel.
2.6.2. Nad on teadlikud, et ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist Ühendava
ühingu registrikaardile.
2.7. Notariaalakti tõestaja on lepingu tõestamisel muuhulgas kontrollinud Ühendava ja
Ühendatavate ühingute õigusvõimet ja esindajate esindusõigust äriregistri elektroonilisest
teabesüsteemist notariaalakti tõestamise päeval tehtud registrikaardi väljatrüki alusel.
3.

ÜHINEMINE

3.1.
Ühendav ühing ja Ühendatav ühing lepivad käesolevaga kokku, et Ühendatav ühing
ühineb Ühendava ühinguga käesolevas lepingus toodud tingimustel ja korras, mille
tulemusena Ühendatav ühing lõpeb ning Ühendav ühing saab Ühendatava ühingu
õigusjärglaseks.
3.2. Ühendav ühing jätkab tegevust oma ärinime aktsiaselts VÕRU VESI all.
3.3. Ühendatava ühingu kogu vara, s.h õigused ja kohustused, lähevad tervikuna üle
Ühendavale ühingule ühinemise kandmisega äriregistrisse. Vara ülemineku kanded vastavates
registrites tehakse Ühendava ühingu avalduse alusel.
3.4. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega Ühendava ühingu
asukoha äriregistrisse.
3.5.
Ühendav ühing ja ühendatav ühing lepivad kokku ühendatava ühingu vara
üleandmises ühendavale ühingule ning ühendatava ühingu vara antakse tervikuna üle
ühendavale ühingule, millega seoses suureneb ühendava ühingu omakapital ning ühendatava
ühingu aktsionärid saavad täiendavalt ühendava ühingu aktsiaid.
Ühendava ühingu aktsiakapitali suurendatakse kokku neljasaja kahekümne kaheksa tuhande
kaheksasaja (428800) euro võrra kahe miljoni neljasaja seitsmekümne kaheksa tuhande
seitsmesaja kahekümne (2 478 720) euroni, kuuesaja seitsmekümne (670) täiendava lihtaktsia
väljalaskmise teel, aktsia nimiväärtus 640 eurot. Ühinemisega seoses Ühendatava Ühingu Võru valla Veevärk OÜ osa asendatakse ühendava ühingu 501 aktsiaga, aktsiate asendussuhe
on 1:501. Ühendatava Ühingu – Orava Teenus OÜ osa asendatakse ühendava ühingu 69
aktsiaga, aktsiate asendussuhe on 1:69. Seega kokku omandab Võru vald ühinemise
tulemusel 570 aktsiat.
Ühendatava Ühingu – Saverna Teenused OÜ osa asendatakse ühendava ühingu 100 aktsiaga,
aktsiate asendussuhe on 1:100. Kanepi vald omandab ühinemise tulemusel 100 aktsiat.
Täiendavaid juurdemakseid ei tehta. Mingeid muid õigusi Ühendatava ühingu osanikule ei
anta.
3.6.Lepingu osalised lepivad kokku, et ühinevate ühingute juhatused koostavad kirjaliku
ühinemisaruande. Ühinevad ühingud võivad koostada ka ühise ühinemisaruande.
Ühinemisaruanne peab olema koostatud hiljemalt 31.12.2020.a.
3.7.Ühinevate ühingute juhtorganite liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid
täiendavaid õigusi ja soodustusi. Samuti ei maksta Ühendatavate ühingute juhatuse liikmetele
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hüvitisi seoses Ühendatava ühingu lõppemisega ühinemise tulemusel.
3.8.Ühinemislepingut kontrollivale audiitorile makstakse tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud
lepingule.
4.

KOKKULEPE ÜHENDATAVA ÜHINGU VARA ÜLEANDMISE KOHTA

Ühendav ühing ja Ühendatav ühing lepivad kokku, et Ühendatav ühing annab kogu oma vara,
sh õigused ja kohustused, tervikuna üle Ühendavale ühingule. Ühendatavale ühingule
kuulunud vara läheb üle Ühendavale ühingule ühinemise kandmisega äriregistrisse. Pärast
ühinemise kande tegemist äriregistris tehakse vara ülemineku kanded vastavates registrites
Ühendava ühingu juhatuse avalduse alusel.
5.

ÜHINEMISE TAGAJÄRJED ÜHENDATAVA ÜHINGU TÖÖTAJATELE

Ühelgi Ühendataval ühingul ei ole töötajaid, seega puuduvad ühinemisel mis tahes tagajärjed
Ühendatava ühingu töötajatele.
6.

ÜHINEMISE BILANSI PÄEV

Ühinemise bilansi päevaks on esimene detsember kahe tuhande kahekümnendal aastal
(01.12.2020). Vastavalt äriseadustiku § 392 lg 1 punktile 7 loetakse ühinemise bilansi päevast
Ühendatava ühingu tehingud tehtuks Ühendava ühingu arvel.
7.

NOTARIAALAKTI TÕESTAJA POOLT OSALEJATELE ANTUD SELGITUSED

7.1.
Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud koostavad
kirjaliku aruande (ühinemisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ja
majanduslikult ühinemist ja ühinemislepingut, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet
ning juurde maksete suurust, kui juurde makseid tehakse. Aruandes tuleb eraldi viidata
hindamisega seotud raskustele. Ühinemisaruannet ei pea koostama, kui ühendatava ühingu
ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva
ühingu kõik osanikud või aktsionärid, välja arvatud juhul, kui ühinevate äriühingute eelnenud
majandusaasta ülemaailmsed realiseerimise netokäibed kokku ületavad 30 miljonit eurot ja
vähemalt kahe ühinemises osaleva äriühingu ülemaailmne realiseerimise netokäive ületab
kummalgi 6 miljonit eurot ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja äritegevus toimub Eestis
(äriseadustik § 393).
7.1.1. Vastavalt äriseadustiku § 400 lg 1 ühineva ühingu juhatus esitab mitte varem kui ühe
kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha
äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele tuleb lisada ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud
ärakiri, ühinemisotsus, osanike koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul,
ühinemise luba, kui see on nõutav, ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata
jätmiseks, ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing,
Konkurentsiameti otsus koondumiseks loa andmise kohta, kui kohustus selle taotlemiseks
tuleneb konkurentsiseadusest, kui ühineva ühingu osad on registreeritud Nasdaq CSD Eesti
filiaal pool peetavas registris, siis Nasdaq CSD Eesti filiaali kinnitus selle kohta, et ühineva
ühingu juhatus on teda teavitanud ühinemisest. Avalduses peavad juhatuse liikmed kinnitama,
et ühinemisotsust ei ole vaidlustatud või on vastav avaldus rahuldamata jäetud. Ühendava
ühingu juhatus võib esitada avalduse ka ühendatava ühingu ühinemise äriregistrisse
kandmiseks (äriseadustik § 400 lg 3–4).
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7.2.
Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu
lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist
äriregistrile. Lõppbilansi koostamisele ja kinnitamisele kehtivad majandusaasta aruande
koostamise ja kinnitamise kohta käivad sätted. Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi
päevale eelneva päeva seisuga (äriseadustik § 400 lg 2).
7.3.
Ühendav ühing avaldab viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu
asukoha äriregistrisse väljaandes Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud
ühingute võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded
tagatise saamiseks kuue jooksul, alates teate avaldamisest. Ühendav ühing peab nimetatud
teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul tagama ühinevate ühingute võlausaldajate esitatud
nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib
ohustada nende nõuete täitmist (äriseadustik § 399).
7.4.
Äriseadustiku § 419 lg 4 sätestab: Vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat
üldkoosolekut esitab juhatus ühinemislepingu äriregistri pidajale või avalikustab selle
aktsiaseltsi kodulehel. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel peab see olema
avalikkusele tasuta kättesaadav kuni üldkoosoleku lõppemiseni. Lisaks avaldab juhatus
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. Teates
tuleb märkida, kus või millisel kodulehe aadressil on võimalik tutvuda ühinemislepinguga ja
teiste käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud dokumentidega ning saada nende dokumentide
ärakirju. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel tuleb teates märkida ka
ühinemislepingu avalikustamise kuupäev.
8.

LÕPPSÄTTED

8.1.
Osalejad volitavad notarit tegema notariaalaktis nende tahte elluviimiseks vajalikke
täiendusi ja parandusi.
8.2.
Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib
notariaalakti tõestaja büroos. Osalejad saavad Riigiportaal eesti.ee kaudu juurdepääsuõiguse
notariaalakti digitaalsele kinnitatud ärakirjale.
8.3.
Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Ühendavale ühingule notariaalakti
ärakiri digitaalselt.
8.4.
Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav ühing.
8.5.
Osalejad tasuvad notari tasu notaribüroos sularahas või maksekaardiga või kolme (3)
tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest ülekandega notariaalakti tõestaja
arvelduskontole. Notariaalakti tõestajal on õigus notariaalakti algärakirju ja ärakirju notari
tasu tasumiseni kinni pidada.
Käesolevas dokumendis on kaheksa (8) nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.
Notari tasu ühinemislepingu tõestamisel 5 505,84 eurot (tehinguväärtus 2 049 920,00 eurot:
notari tasu seaduse § 18 lg 2, 22, 23 p 2).
Käibemaks
1 101,17
eurot.
Kokku
6 607,01
eurot.
Eespool nimetatud tasule lisandub paber- ja digitaalärakirjade valmistamise tasu.
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Käesolev notariaalakt on osalejatele akti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist
osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja
juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.
Osaleja ees- ja perekonnanimi

Osaleja allkiri

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Notariaalakti tõestaja allkiri ja pitser
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