VALGA NOTAR KATRI KUTSAR
Notari ametitegevuse raamatu registri nr

2828

ÜHINEMISLEPING
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Valga notar Katri Kutsar notaribüroos
aadressil Otepää, Lipuväljak 13, kaheksandal oktoobril kahe tuhande kaheksateistkümnendal
aastal (08.10.2018) ning selles notariaalaktis osalejad on:
AS Otepää Veevärk, registrikood 10273845, aadress Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää
vald, Valga maakond, e-posti aadress aado@otepvesi.ee, edaspidi nimetatud ühendav ühing,
mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Aado Altmets, isikukood
37206222715, kes on tuvastatud isikutunnistuse nr. AA2251934 alusel
ja
Osaühing Puka Vesi, registrikood 12548743, aadress Kooli tn 6, Puka alevik, Otepää vald,
Valga maakond, e-posti aadress pukavesi@puka.ee, edaspidi nimetatud ühendatav ühing,
mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Kalev Kepp, isikukood
36405022713, kes on tuvastatud isikutunnistuse nr. AA1296052 alusel,
ühendav ühing ja ühendatav ühing edaspidi ühiselt nimetatud ühinevad ühingud või
osalejad või lepinguosalised.
Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1. ÜHINGUTE ANDMED
1.1. Ühendav ühing - AS Otepää Veevärk, registrikood 10273845, aadress Kastolatsi tee,
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond. Ühendava ühingu aktsiakapital on käesoleva
lepingu sõlmimise päeva seisuga kakssada viiskümmend kuus tuhat (256 000,00) EUR.
Vastavalt päringule Eesti Väärtpaberikeskusest 02.10.2018 on AS Otepää Veevärk
aktsionäriks:
Otepää Vallavalitsus, registrikood 75001566, omab 4000 aktsiat nimiväärtusega
kuuskümmend neli (64) eurot.
Elektroonilisest aktsiaraamatust ei nähtu, et aktsiad oleksid koormatud kolmandate isikute
õigustega, sealhulgas pandiõigusega.
1.2. Ühendatav ühing - Osaühing Puka Vesi, registrikood 12548743, aadress Kooli tn 6,
Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond, 67217. Ühendatava ühingu osakapital on
käesoleva lepingu sõlmimise päeva seisuga ükssada viiskümmend üks tuhat ükssada
viiskümmend (151 150,00) EUR.
Vastavalt päringule elektroonilise äriregistri andmebaasist 08.10.2018 on Osaühing Puka Vesi
osanikuks:
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AS Otepää Veevärk, registrikood 10273845, omab 1 osa nimiväärtusega ükssada
viiskümmend üks tuhat ükssada viiskümmend (151 150,00) eurot.
Äriregistri andmebaasist ei nähtu, et osa oleks koormatud kolmandate isikute õigustega,
sealhulgas pandiõigusega.
2. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED JA KINNITUSED
2.1. AS Otepää Veevärk kui ühendav ühing avaldab ja kinnitab, et:
2.1.1. käesoleva lepingu punktis 1.1. toodud andmed ei ole muutunud;
2.1.2. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsuseid ühendava ühingu
äriregistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks ega ümberkujundamiseks, ühendav
ühing ei ole sõlminud jagunemis- ega ühinemislepingut;
2.1.3. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni pole ühendava ühingu aktsiad kellelegi
võõrandatud, panditud ega rendile antud, ühendava ühingu aktsiad ei ole arestitud, nende
suhtes ei ole vaidlusi;
2.1.4. ühendaval ühingul ei ole võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees;
2.1.5. ühendav ühing on registriosakonnale esitanud nõuetekohaselt kõik majandusaasta
aruanded. Ühendava ühingu raamatupidamine kajastab tõeselt ja korrektselt ühendava ühingu
tehingute tulemusi, finantsseisundit, varasid ja kohustusi vastavate kuupäevade seisuga ning
on koostatud kooskõlas raamatupidamisseaduse ja hea raamatupidamise tavaga;
2.1.6. ühendavale ühingule ei ole tehtud pankrotihoiatust, ühendava ühingu kohta ei ole
esitatud pankrotiavaldust ja ühendav ühing ei ole pankrotis, samuti ei ole algatatud ühendava
ühingu
likvideerimismenetlust,
saneerimismenetlust
ega
esitatud
avaldust
saneerimismenetluse algatamiseks ning ei esine asjaolusid selliste menetluste algatamiseks;
2.1.7. ühendava ühingu varadele ei ole seatud kommertspante;
2.1.10. tema kui ühendava ühingu juhatuse liikme volitused on kehtivad, neid ei ole tagasi
võetud ega tühistatud, tema suhtes pole kehtestatud äri- ega ettevõtluskeeldu ning tal on kõik
õigused käesoleva lepingu sõlmimiseks ühendava ühingu nimel;
2.1.11. ei esine mingeid eelpool nimetamata asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid ühendava
ühingu esindaja õigust sõlmida käesolevat lepingut;
2.1.12. ühinemisaruannet ei koostata ja audiitor ei pea ühinemislepingut kontrollima.
2.2 Osaühing Puka Vesi kui ühendatav ühing avaldab ja kinnitab, et:
2.2.1. käesoleva lepingu punktis 1.2. toodud andmed ei ole muutunud;
2.2.2. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsuseid ühendatava ühingu
äriregistrisse kantud osakapitali suuruse muutmiseks ega ümberkujundamiseks, ühendatav
ühing ei ole sõlminud jagunemis- ega ühinemislepingut;
2.2.3. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni pole ühendatava ühingu osa kellelegi võõrandatud,
panditud ega rendile antud, ühendatava ühingu osa ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi;
2.2.4. ühendataval ühingul ei ole võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees;
2.2.5. ühendatava ühing on registriosakonnale esitanud nõuetekohaselt kõik majandusaasta
aruanded. Ühendatava ühingu raamatupidamine kajastab tõeselt ja korrektselt ühendatava
ühingu tehingute tulemusi, finantsseisundit, varasid ja kohustusi vastavate kuupäevade
seisuga ning on koostatud kooskõlas raamatupidamisseaduse ja hea raamatupidamise tavaga;
2.2.6. ühendatava ühingule ei ole tehtud pankrotihoiatust, ühendatava ühingu kohta ei ole
esitatud pankrotiavaldust ja ühendatava ühing ei ole pankrotis, samuti ei ole algatatud
ühendatava ühingu likvideerimismenetlust, saneerimismenetlust ega esitatud avaldust
saneerimismenetluse algatamiseks ning ei esine asjaolusid selliste menetluste algatamiseks;
2.2.7. ühendatava ühingu varadele ei ole seatud kommertspante;
2.2.9. ühendataval ühingul ei ole võlgnevusi töötajate ja juhatuse liikme ees.
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2.2.10. tema kui ühendatava juhatuse liikme volitused on kehtivad, neid ei ole tagasi võetud
ega tühistatud, tema suhtes pole kehtestatud äri- ega ettevõtluskeeldu ning tal on kõik õigused
käesoleva lepingu sõlmimiseks ühendatava ühingu nimel:
2.2.11. ei esine mingeid eelpool nimetamata asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid ühendava
ühingu esindaja õigust sõlmida käesolevat lepingut.
2.2.12. ühinemisaruannet ei koostata ja audiitor ei pea ühinemislepingut kontrollima.
Osalejad kinnitavad, et on tutvunud käesoleva lepingu sõlmimise aluseks olevate
dokumentidega ja nõustuvad nende sisuga ning ta ei soovi ühegi lepingus viidatud dokumendi
lisamist notariaalaktile ning loobub notariaalakti aluseks olevate dokumentide ettelugemisest,
samuti ei soovi osalejad mingite tehinguga seotud asjaolude täiendavat kontrollimist
notariaalakti tõestaja poolt, sealhulgas ei soovi nad, et notariaalakti tõestaja tutvuks
äriühingute kohta peetavate registritoimikutega.
3. ÜHINEMINE
3.1. Ühendatav ühing ühineb ühendava ühinguga käesolevas lepingus kokkulepitud
tingimustel. Ühinemise tulemusel ühendatav ühing lõpeb ning ühendav ühing saab
ühendatava ühingu õigusjärglaseks.
3.2. Ühendav ühing jätkab pärast ühinemist oma tegevust ärinime – AS Otepää Veevärk – all.
Ühendava ühingu aadressiks jääb Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond.
Ühendava ühingu aktsiakapitali suuruseks jääb kakssada viiskümmend kuus tuhat
(256 000,00) eurot.
3.3. Ühendatava ühingu osa ei asendata.
3.4. Ühinevate ühingute juhatuse liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi.
Vastavalt äriseadustiku § 394 lg 2 ei kontrolli audiitor ühinemislepingut.
4. ÜHINEMISE TAGAJÄRJED ÜHENDATAVATE ÜHINGUTE TÖÖTAJATELE
4.1. Ühendatava ühingu töötajatele säilitatakse töökohad ühendavas ühingus, ühinemine ei
muuda ühendava ühingu töötajatega sõlmitud töölepinguid muus kui tööandja osas ning need
jäävad kehtima senistel tingimustel. Sama kehtib ühendava ühingu töötajate suhtes.
5. KOKKULEPE ÜHENDAVALE ÄRIÜHINGULE ÜLEANTAVA VARA KOHTA
Käesolevaga lepivad ühinevad ühingud kokku ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmises
ühendavale ühingule. Ühendatava ühingu vara läheb ühendavale ühingule üle ühinemise
kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
6. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV
Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvel (ühinemise bilansi päev)
alates 01.12.2018. aastast.
7. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA SELGITUSED
Notariaalakti tõestaja on lepinguosalistele selgitanud, et:
- äriseadustiku § 391 kohaselt: (lg 1) Äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise
äriühinguga (ühendav ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks; (lg 2) Äriühingud võivad
ühineda ka selliselt, et asutavad uue äriühingu. Ühinevad ühingud loetakse sel juhul
lõppenuks; (lg 3) Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta; (lg 4) Ühinemisel läheb
ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. Uue ühingu
asutamisel läheb ühinevate ühingute vara, sealhulgas kohustused, sellele üle; (lg 5)
Ühendatava ühingu osanikud või aktsionärid saavad ühinemisel ühendava ühingu osanikeks
või aktsionärideks. Uue ühingu asutamisel saavad selle osanikeks või aktsionärideks
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ühinevate ühingute osanikud või aktsionärid; (lg 6) Ühinevateks ühinguteks võivad olla sama
või eri liiki Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
- äriseadustiku § 392 kohaselt: (1) Ühinemiseks sõlmivad ühingute juhatused või ühingut
esindama õigustatud osanikud ühinemislepingu. Ühinemislepingust tekivad õigused ja
kohustused pärast lepingu heakskiitmist äriseadustiku §-s 397 sätestatud korras; (lg 4)
Ühinemisleping peab olema notariaalselt tõestatud;
- äriseadustiku § 393 kohaselt: (lg 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 juurdemaksete suurust, kui juurdemakseid tehakse. Aruandes
tuleb eraldi viidata hindamisega seotud raskustele; (lg 2) 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 ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid;
(lg 3) Ühinevad ühingud võivad koostada ühise ühinemisaruande; (lg 4) Kui ühinev ühing
kuulub kontserni, tuleb ühinemisaruandes märkida ka ühinemiseks olulised andmed kontserni
teiste äriühingute kohta; (lg 5) Ühinemisaruandes ei pea märkima andmeid, mille
avaldamisega võib kaasneda mõnele ühinevale ühingule või temaga samas kontsernis olevale
äriühingule oluline kahju. Sel juhul tuleb aruandes märkida andmete esitamata jätmise
põhjused;
- äriseadustiku § 394 kohaselt: seaduses sätestatud juhtudel kontrollib ühinemislepingut
audiitor. Audiitor ei pea ühinemislepingut kontrollima, kui ühendatava ühingu kõik osad või
aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid on
nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli;
- äriseadustiku § 411. kohaselt võib ühineva osaühingu osanik osaühingu kulul nõuda
ühinemislepingu audiitorkontrolli. Vastav kirjalik nõue peab olema esitatud kümne päeva
jooksul käesoleva seadustiku § 397 2. lõikes nimetatud dokumentidega tutvumise
võimaldamisest arvates;
- äriseadustiku § 397 kohaselt: (lg 1) Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui
ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingud. Ühinemisotsus peab olema kirjalik;
(lg 2) Vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist tuleb osanikele
või aktsionäridele võimaldada tutvumist ühinemislepingu, ühinemisaruande ja audiitori
aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; (lg 3) Osanik või aktsionär võib nõuda
ühinemislepingu ja -otsuse ärakirja; (lg 4) Ühinevate ühingute juhatused või ühingut
esindama õigustatud osanikud peavad enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist
teatama osanikele või üldkoosolekule kõigist ühinemislepingu sõlmimise ja ühinemislepingu
heakskiitmise otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest.
Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud teavitavad eelmises
lauses nimetatud muudatustest ka teiste ühinevate ühingute juhatusi või esindama õigustatud
osanikke, kes teavitavad nendest muudatustest oma ühingu osanikke või üldkoosolekut; (lg 5)
Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud kohustusi ei pea täitma, kui ühendatava ühingu
ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva
ühingu kõik osanikud või aktsionärid;
- äriseadustiku § 399 kohaselt: (lg 1) 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 kuu jooksul, alates teate
avaldamises. (lg 2) Ühendav ühing peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 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.
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- äriseadustiku § 400 kohaselt: (lg 1) Ühineva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud
osanikud esitavad mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest
avalduse ühinemise äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse: 1) ühinemislepingu
notariaalselt kinnitatud ärakiri; 2) ühinemisotsus; 3) osanike või aktsionäride koosoleku
protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; 4) ühinemise luba, kui see on nõutav;
5) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 6) audiitori aruanne, kui see
on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 7) ühendatava ühingu lõppbilanss, kui
avalduse esitab ühendatav ühing; 9) Konkurentsiameti otsus koondumiseks loa andmise
kohta, kui kohustus selle taotlemiseks tuleneb konkurentsiseadusest; 10) kui ühineva ühingu
aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti väärtpaberite
keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda teavitanud
ühinemisest; 11) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks. (lg 2) Registripidaja
võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud
seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilanss
koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele
ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse majandusaasta aruande
kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut. Lõppbilanss peab olema
koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase
majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss koostatakse ühinemise
bilansi päevale eelneva päeva seisuga. (lg 3) Avalduses peavad juhatuse liikmed või ühingut
esindama õigustatud osanikud kinnitama, et ühinemisotsust ei ole vaidlustatud või on vastav
avaldus rahuldamata jäetud või et ühinemisotsuse vastuvõtmine ei olnud nõutav. (lg 4)
Ühendava ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud võivad esitada avalduse
ka ühendatava ühingu ühinemise äriregistrisse kandmiseks.
- äriseadustiku § 419 kohaselt: (lg 1) Vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat
üldkoosolekut esitab juhatus aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks:
1) ühinemislepingu; 2) ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded;
3) ühinevate ühingute ühinemisaruanded; 4) ühinevate ühingute vandeaudiitori aruanded.(lg
2) Aktsionäri nõudel antakse talle käesoleva paragrahvi 1. ja 3. lõikes nimetatud
dokumentidest viivitamata ja tasuta vastavalt soovile kas täielik või osaline ärakiri. Aktsionäri
nõusolekul võib ärakirja edastada tema elektronposti aadressil. (lg 21) Kui aktsiaselts on
vastavalt käesoleva seadustiku §-le 63 esitanud registripidajale oma kodulehe aadressi, võib ta
käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud nõuete täitmiseks avalikustada dokumendid
oma kodulehel viisil, mis võimaldab nende salvestamist ja printimist. Dokumendid peavad
olema aktsiaseltsi kodulehel kättesaadavad ühe kuu jooksul enne üldkoosolekut ning kuni
üldkoosoleku lõppemiseni. (lg 3) Kui ühineva aktsiaseltsi viimane majandusaasta aruanne on
koostatud majandusaasta kohta, mis lõppes varem kui kuus kuud enne ühinemislepingu
sõlmimist, koostatakse majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele
vastav bilanss (vahebilanss) mitte varasema kui ühinemislepingu sõlmimisele eelneva
kolmanda kuu esimese päeva seisuga. Vahebilanss peab olema koostatud samu
arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande
osaks oleva bilansi koostamisel. Vahebilanss esitatakse aktsionäridele tutvumiseks käesoleva
paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud korras. Vahebilanssi ei pea koostama, kui ühinevate
aktsiaseltside kõik aktsionärid on sellega nõus. Vahebilansi asemel võib esitada aktsionäridele
tutvumiseks väärtpaberituru seaduse § 18411 kohaselt avalikustatud poolaastaaruande.(lg 4)
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
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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. (lg 5) Kui aktsiaselts on kohustatud avalikustama korraldatud teabe väärtpaberituru
seaduse § 1846 5. lõikes nimetatud teabe tsentraalse salvestamise süsteemis, võib
ühinemislepingu avalikustada aktsiaseltsi kodulehe asemel selles süsteemis. Muus osas
kohaldatakse käesoleva paragrahvi 4. lõiget.
- äriseadustiku § 421 kohaselt: (lg 1) Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet; (lg 2) Kui aktsiaseltsil on mitut liiki aktsiaid, on ühinemisotsus vastu
võetud, kui lisaks käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatule on otsuse poolt hääletanud
vähemalt 2/3 iga liiki aktsiate omanikest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse § 297 2. lõikes sätestatud korras, peab otsuse poolt
hääletama vähemalt 2/3 iga liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga
ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet; (lg 3) Kui ühendavaks ühinguks ei ole
aktsiaselts, osalevad ühendatava aktsiaseltsi eelisaktsiate ja vahetusvõlakirjade omanikud
esindatuse määramisel ja hääletamisel aktsionäridega samadel alustel; (lg 4) Kui vähemalt
9/10 ühendatava osaühingu osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist kuulub ühendavale
aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendava aktsiaseltsi
ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava ühingu oma osa või
aktsiaid. Ühendav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu heakskiitmise
otsustamist ühendatava ühingu poolt või kui ühinemislepingut ei tule ühendatava ühingu
osanike koosolekul või üldkoosolekul heaks kiita, siis vähemalt üks kuu enne
ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma Äriseadustiku §-s 419 nimetatud
avalikustamiskohustused. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad eelmises lauses
sätestatud tähtaja jooksul ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud
vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, ja kui põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust;
- äriseadustiku § 399 kohaselt: 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 kuu jooksul, alates teate avaldamisest. Ühendav ühing peab
käesoleva paragrahvi lõikes 1 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.
- äriseadustiku § 400 kohaselt: (lg 1) Ühineva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud
osanikud esitavad mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest
avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse:
1) ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri; 2) ühinemisotsus; 3) osanike või
aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; 4) ühinemise luba, kui
see on nõutav; 5) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 6) audiitori
aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 7) ühendatava ühingu
lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing; 9) Konkurentsiameti otsus koondumiseks
loa andmise kohta, kui kohustus selle taotlemiseks tuleneb konkurentsiseadusest; 10) kui
ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti
väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda
teavitanud ühinemisest; 11) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; (lg 2)
Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss
on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile.
Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele
nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse
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majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatut.
Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida
kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss
koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga; (lg 3) Avalduses peavad
juhatuse liikmed või ühingut esindama õigustatud osanikud kinnitama, et ühinemisotsust ei
ole vaidlustatud või on vastav avaldus rahuldamata jäetud või et ühinemisotsuse vastuvõtmine
ei olnud nõutav; (lg 4) Ühendava ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud
võivad esitada avalduse ka ühendatava ühingu ühinemise äriregistrisse kandmiseks;
- äriseadustiku § 402 kohaselt: Ühinemine kantakse ühendava ühingu asukoha äriregistrisse,
kui see on kantud kõigi ühendatavate ühingute asukoha äriregistritesse. Kandes ühendatava
ühingu asukoha äriregistris märgitakse, et ühinemine loetakse toimunuks selle kandmisega
ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- äriseadustiku § 403 kohaselt: (1) Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha
äriregistrisse läheb ühendatava ühingu vara üle ühendavale ühingule. Pärast ühinemise
kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites
ühendava ühingu avaldusel. (2) Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega
ühendava ühingu asukoha äriregistrisse. Registripidaja kustutab ühendatava ühingu
äriregistrist. (3) Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse saavad
ühendatava ühingu osanikud või aktsionärid ühendava ühingu osanikeks või aktsionärideks
ning nende osad või aktsiad asendatakse ühendava ühingu osade või aktsiatega. Kolmandate
isikute õigused asendatud osade või aktsiate suhtes jäävad kehtima ühendava ühingu osade ja
aktsiate suhtes. (4) Ühendatava ühingu osasid või aktsiaid, mis kuuluvad ühendavale ühingule
või ühendatavale ühingule endale või isikule, kes tegutseb oma nimel, kuid ühingu arvel, ei
asendata ja need kaotavad kehtivuse. (5) Ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist
ühendava ühingu asukoha äriregistrisse. (6) Ühineva ühingu juhatuse ja nõukogu liikmed või
ühingut juhtima õigustatud osanikud vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele
või aktsionäridele või ühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest. (7) Käesoleva
paragrahvi 6. lõikes nimetatud nõude aegumistähtaeg on viis aastat ühinemise kandmisest
ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- hilisemate vaidluste ärahoidmiseks tuleb märkida lepingusse kõik asjasse puutuvad
kokkulepped.
8. LÕPPSÄTTED
8.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib
notaribüroos.
8.2. Käesoleva notariaalakti tõestamise päeval väljastatakse notariaalakti kinnitatud ärakirjad
ühendavale ja ühendatavale äriühingule. Osalejate esindaja palub notari esitada käesoleva
ühinemislepingu ärakiri äriregistri pidajale.
Alates 23.11.2009.a. tõestatud notariaalaktide elektroonilised kinnitatud ärakirjad on
osalejatele kättesaadavad portaali X-tee kaudu (www.eesti.ee). Juurdepääsuõigus on
osalejatel, aga mitte nende esindajatena tegutsenud isikutel. Juriidilise isiku esindaja omab
dokumentidele ligipääsu ainult juhul, kui juriidilisele isikule on loodud konto riigiportaalis
ning
esindajale
on
antud
vastavad
õigused
ja
volitused.
Igal osalejal on võimalik notariaalakti ärakirja X-tee vahendusel kolmandatele isikutele saata
või välja jagada, kuid seejuures tuleb arvestada sellega, et tehing on konfidentsiaalne.
8.3. Tehinguväärtus käesoleva lepingu sõlmimisel on 66 468 eurot.
8.4. Notari tasu käesoleva lepingu sõlmimisel on vastavalt notari tasu seadusele –
Ühinemisleping 800,00 eurot (tehinguväärtus 256 000,00 eurot: NTS § 3, 18 lg 2, 22, 23).
eurot, millele lisandub käibemaks 160,00 eurot, kokku kuulub tasumisele 960,00 eurot.
Notariaalakti tõestamisega seotud kulud:
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- esmakordselt paberkandjal ja digitaalselt väljastatava ärakirja valmistamise tasu notari
tasu seaduse § 35 lg 1 ja notariaadimäärustiku § 22 lg 2, 3 kohaselt iga A4 lehekülje eest 0,19
eurot ja A3 lehekülje eest 0,31 eurot (eelnimetatud summale lisandub käibemaks).
8.5. Lepinguosalised on kokku leppinud, et käesoleva lepingu sõlmimisega seotud notari tasu
tasub ühendav ühing.
Käesolev notariaalakt on osalejate esindajatele notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud
enne heakskiitmist neile läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja
notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.
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