
 

Teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta  

Nordecon AS kodulehel www.nordecon.com on avaldatud blanketid, mida kasutades on aktsionäril 

võimalik määrata esindaja oma õiguste teostamiseks korralisel üldkoosolekul ja tühistada aktsionäri 

antud volikiri. 

Esindaja määramise kord 

Nordecon AS kodulehel olevat esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat 

määrata järgmistel viisidel: 

1) Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega (sealhulgas tuleb sisestada aktsionäri nimi, 

aktsionäri andmed ning juriidilisest isikuks aktsionäri esindaja andmed ja allkirjastamise 

kuupäev) elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikirja blankett printida ning allkirjastada 

volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning toimetada volikiri (tööpäevadel kella 

10.00 kuni 16.00, hiljemalt 19. mail 2020) Nordecon AS-i kontorisse aadressil Toompuiestee 35, 

10133 Tallinn.  

2) Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega (sealhulgas tuleb sisestada aktsionäri nimi, 

aktsionäri andmed ning juriidilisest isikusk aktsionäri esindaja andmed)  elektrooniliselt, 

allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata 

volikiri hiljemalt 19. mail 2020 kella 16-ks Nordecon AS-ile e-posti aadressil: 

nordecon@nordecon.com.  

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri poolt antud volikirja blanketile tuleb lisada väljavõte 

(või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, milles on 

määratud isiku õigus aktsionäri esindada.   

Juhul kui eespool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri 

seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud volitust andma, olema antud samas 

vormis kui Nordecon AS kodulehel avaldatud blankett. Vastav volikiri tuleb lisada volikirja blanketile. 

Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus 

edasivolitamiseks.  

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on 

Nordecon AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta. 

Esindaja volituste tagasivõtmise kord 

Nordecon AS kodulehel olevat esindaja volituste tagasivõtmise teate blanketti kasutades on võimalik 

esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel: 

1) Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel 

tuleb täidetud teate blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri 

esindaja(te) poolt ning toimetada teade (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 19. mail 

2020) Nordecon AS-i kontorisse aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn. 

2) Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt ja 

allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata 

teade hiljemalt 19. mail 2020 kella 16-ks Nordecon AS-ile e-posti aadressil: 

nordecon@nordecon.com. 

Esindaja volituste tagasivõtmine peab toimuma samas vormis kui Nordecon AS kodulehel avaldatud 

volituse blanketiga volituste andmine.  

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri poolt esitatud volituste tagasivõtmise blanketile 

tuleb lisada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on 

registreeritud, milles on määratud isiku õigus aktsionäri esindada.   
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Juhul kui eespool nimetatud teade on esitatud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega 

aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud teadet esitama, olema antud 

samas vormis kui Nordecon AS kodulehel avaldatud volituse blankett. Vastav volikiri tuleb lisada teate 

blanketile.  

Juhul kui eespool nimetatud tagasivõtmise vorm ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, 

on Nordecon AS-il õigus jätta see tähelepanuta. 

Küsimuste korral palun pöörduge Nordecon AS poole e-posti aadressil: nordecon@nordecon.com. 
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