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AKTSIONÄRIDE 25. MAI 2016. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD 
 
 
Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 
 
OTSUS nr. 1 
 
Kinnitada Seltsi 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul. 
 
OTSUS nr. 2   
 

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi 2015. aasta konsolideeritud puhaskasum on 179 tuhat eurot, Seltsi 
eelmiste perioodide jaotamata kasum on 10 791 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 
31.12.2015. a seisuga seega 10 970 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa 
(dividendi) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse 
või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse 
vastuvõtmist on 10 047 tuhat eurot. 
 
Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 06.06.2016 kell 23.59. 
Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlbulike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid 
makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 22.06.2016. 
__________________________________________________________________________ 
 
Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2016. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra 
määramine 
 

OTSUS nr. 3 
 

Valida 2016. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning 
maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.   
________________________________________________________________________ 
 

Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine 
 

OTSUS nr. 4 
 

4.1 Vähendada Seltsi aktsiakapitali 971 264,49 euro võrra 20 691 704,91 eurolt 19 720 440,42 euroni. 
Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvetusliku väärtuse vähendamise teel 0,03 euro võrra 
aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt 
aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali 
suurus 19 720 440,42 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.  

4.2 Aktsiakapitali  vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,03 eurot aktsia kohta, kokku 
summas 922 701,84 eurot. Väljamakse teha aktsionäridele hiljemalt kolme kuu möödumisel 
aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. 

4.3 Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi 
aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud 
aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.  
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4.4 Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 06.06.2016 kell 
23.59. 

 


