OSANIKE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. ÜLDANDMED
1.1.

Käesolev leping reguleerib Wolfpack Flagship OÜ osanike vahelisi suhteid.

1.2. Ühinguleping määrab osaühingu tegevuse alused ja selle osanike omavahelised
suhted. Ühingulepingu vastuolu korral õigusaktide sätetega kohaldatakse
viimaseid. Ühingulepingu erinevate sätete omavahelise vastuolu korral
tõlgendatakse selliseid sätteid vastavalt osanike parimatele huvidele.
1.3. Osaühingu eesmärk on pakkuda osanikele järjepidevat ja keskmisest suuremat
riskiga kaalutud tulusust, investeerides osaühingu varasid vastavalt välja
töötatud investeerimispoliitikale. Kuigi osaühingu eesmärk on tulu teenimine
osanikele, ei ole osaühingu tulusus osanikele garanteeritud.
1.4. Osaühing on asutatud tähtajatult.

2. OSAÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS.
2.1. Osaühing investeerib omavahendeid aktsiatesse (mh ETF-i aktsiad),
võlakirjadesse ning tuletisinstrumentidesse (mh hinnavahelepingutesse).
Tuletisinstrumentidesse, aktsiatesse või võlakirjadesse investeerimise osakaal
võib olla kuni 100% Osaühingu aktivate turuväärtusest. Samas, olenevalt
turuolukorrast ei ole piiratud Osaühingu vara paigutada muusse varasse ning
varieerida erinevate tuletisinstrumentide, alusvarade, muude nantsinstrumentide
või investeerimispiirkondade proportsioone.
2.2. Osaühingu vara investeerimisel ei ole emitendi liigi osas piiranguid.
2.3. Osaühingu vara investeerimisel ei spetsialiseeruta majandusharude lõikes.
2.4. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised
osakaalud osaühingu varas määratakse Osaühingu igapäevase juhtimise käigus
olenevalt turuliikumistest.

fi

1

2.5. Tulenevalt investeerimispoliitikast on Osa hingu riskipro il ja –tase ajas
muutuvad, kuid kokkuv ttes on osa hingu risk k rge, et pakkuda Osaühingule
keskmisest suuremat kasumit.
2.6. Osaühingu vara võib investeerida kõikidesse finantsinstrumentidesse, sealhulgas
kuni 100% ulatuses igasse alljärgnevalt nimetatud finantsinstrumendi liiki:
aktsiatesse ja muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse,
võlakirjadesse, vahetusv lakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse
võlakohustustesse, m rkimis igustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse,
mis annavad õiguse omandada väärtpabereid, rahaturuinstrumentidesse ning
kaubeldavatesse väärtpaberi hoidmistunnistustesse; tuletisinstrumentidesse;
investeerimisfondi aktsiatesse ja osakutesse.
2.7. Osaühingu vara võib investeerida muudesse varadesse, näiteks kinnisasjadesse ja
infrastruktuuri objektidesse või väärismetallidesse ainult osanike konsensusliku
otsuse alusel.
2.8. Finantsinstrumendid, millesse Osaühingu vara investeeritakse peavad olema
olla kaubeldavad reguleeritud väärtpaberiturul. Reguleeritud väärtpaberiturul
mittekaubeldavatesse nantsinstrumentidesse investeerimisel peab olema
osanike konsensuslik otsus.
2.9. Kõikide nantsinstrumentide ning varadega on Osaühingu
arvel lubatud
teostada tehinguid nii investeerimis eesm rkide saavutamiseks kui ka riskide
maandamise eesmärgil.
2.10. Osaühingu vara võib investeerida ühe alusvaraga seotud tuletisinstrumentidesse
selliselt, et vastava alusvaraga seotud tuletisinstrumentide tagatisraha maht ei
ületaks 90% osaühingu varade väärtust. Tuletisinstrumentide alusvarale piiranguid
ei ole.
2.11. Osaühingu vara võib investeerida kõigi riikidega seotud finantsinstrumentidesse
ja varadesse. Ühegi riigiga seotud finantsinstrumentide osakaal ei ole piiratud,
samuti võivad Osaühingu investeeringud koonduda taies ulatuses ühte riiki, st.
ühe konkreetse riigi või selles riigis registreeritud emitentide poolt emiteeritud
finantsinstrumendid võivad kokku moodustada kuni 100% Osaühingu varade
väärtusest.
2.12. Osaühingu arvelduskontole või ajutiselt le deposiiti paigutatud raha võib
moodustada kuni 100% Osaühingu varade väärtusest.
2.13. Osaühing võib kasutada nantsvõimendust Asutaja otsusel, mh võtta laenu
Osaühingu arvel, teha repo- ja p rdrepotehinguid ja muid väärtpaberite
laenamise tehinguid kuni 200 % osaühingu varade väärtusest, kui selliste
tehingutega suurendatakse osaühingu riskipositsiooni.
2.14. Osaühing võib kasutada nantsvõimendust Asutaja otsusel, mh võtta laenu
Osaühingu arvel, teha repo- ja p rdrepotehinguid ja muid väärtpaberite
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ö

ü
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3.

OSAÜHINGU OSALUSE OMAMISEGA SEOTUD RISKID.

3.1. Investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada
investeeringu tootlust. Osaühingu investeerides peab investor arvestama
sellega, et Osaühingu tegevus võib olla nii kasumlik kui ka kahjumlik.
Investeeringut Osaühingusse ei saa käsitleda deposiidina ning investeeringu
säilimist ja kasvamist ei garanteeri rahandusasutused ega riigiorganid.
Osaühingu ajaloolised tootlused ei garanteeri samasuguseid tulemusi
tulevikus.
3.2. Ettenägematute asjaolude risk- kõiki faktoreid, mis mõjutavad ühe või teise
investeeringu tulemust, ei ole võimalik ette näha. Ehkki põhjalik
investeerimisriskianal s on edukaks investeerimiseks hädavajalik, jääb siiski
alati võimalus, et tekib kahju mõne ettenägematu riski avaldumise, ootamatu
sündmuse või situatsiooni tõttu. Sotsiaalmajanduslikud suhted globaliseerinud
nantsturgudel on ülimalt keerulised ning toovad kaasa palju ette ennustajatut.

3.3. Finantsv imenduse risk - nantsv imendus on olukord, kus investeeritud vara
väärtus muutub oluliselt suuremas ulatuses kui vara turuhind. Võimenduse all
oleva vara väärtus võib ootamatult muutuda väärtusetuks ja sõltuvalt
tagatislepingust võidakse investorile panna kohustusi, mis viivad olukorrani, et
lisaks kogu investeeritud vara kaotamisele on investoril täiendavaid rahalisi
kohustusi lepingupoolte ees.

3.4. In atsioonirisk – in atsiooni ning hinnatõusu tõttu võib investeeringu reaalne
väärtus väheneda. Intressirisk – muutused i) intressimäärades, ii) tuluk veras,
iii) intressimäärade volatiilsuses ja iv) erineva riskitasemega instrumentide
intressimäärade vahes võivad mõjutada osaühingu investeeringu väärtust
ebasoodsas suunas.
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laenamise tehinguid kuni 1000 % osaühingu varade väärtusest, kui selliste
tehingutega ei suurendata osaühingu riskipositsiooni.
2.15. Asutaja võib anda laenu Osaühingu arvel.
2.16. Asutaja järgib Osaühingu vara investeerimisel lisaks eeltoodule kõiki muid
õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks.

3.5. Investorite ja turgude irratsionaalse käitumise risk - väärtpaberite hinda ei
määra vaid objektiivsed faktorid ja ratsionaalsed hinnangud varade väärtusele.
Finantsturgudel toimuvat mõjutavad muuhulgas investorite subjektiivsed
arvamused, kahtlused, massik itumine. Isegi, kui objektiivne analüüs
investeeringut soosib, võib turgude käitumine periooditi olla irratsionaalne ning
mõjutada negatiivselt investeeringu lõpptulemust.

3.6. Kapitali liikumisest tulenev risk – rahvusvahelisel kapitali liikumisel ning
välisinvestoritel võib olla oluline ebasoodne mõju vara turuhinnale ja
likviidsusele.

3.7. Kontohalduri risk– osaühing võib vastu võtta kaotusi kontohalduri tegevusetuse
või pahatahtlike tegevuste tõttu. Kaotused võivad tekkida osaühingu vara
hoidmisega või hoidmise korraldamisega tegeleva isiku pankroti,
maksejõuetuse, kuritahtliku hooletuse või tahtliku ebaseadusliku tegevuse
tõttu.

3.8. Kontsentratsioonirisk - risk, et investeeringute väärtus võib väheneda varade
v i turgude kontsentreerumisest. Kontsentratsioonirisk võib tekkida näiteks
olukorras, kus investeeringud tehakse vaid ühte varaklassi või majanduspiirkonda.
Kontsentreeritud portfellis asuvate varade väärtus liigub üldjuhul samasuunaliselt
ja võib kiiresti langeda, kui konkreetse piirkonna, turu, varaklassi väljavaade
halveneb.

3.9. Likviidsusrisk - likviidsusrisk on seotud vahendite puudumisega margin-n uete
t itmisel, st olukord, kus tagatisdeposiit ei kata suurest hinnaliikumisest
tulenevat alusvara väärtuse muutust ning selleks peab lühikese aja jooksul
leidma täiendavaid tagatisi, vastasel juhul eksisteerib positsiooni sulgemise oht
ja investeeringu kaotuse oht. Likviidsusrisk tähendab ka olukorda, kus
väärtpaberiturgude vähese likviidsuse tõttu ei pruugi osaühingul õnnestuda
müüa varasid soovitud ajal soovitud hinnaga või varade müük võib mitte
õnnestuda.

3.10. Looduskatastroo risk - risk, et riigis, kus alusvaraks olevat kaupa toodetakse
või turustatakse, toimuvad äärmuslikud loodusõnnetused, mis mõjutavad
järsult vastava alusvara turuhinda.
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õ

ä
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3.11. Majandusts kli risk - majandusarengule on iseloomulikud lühi- ja
pikemaajalised, erineva intensiivsusega kokkut mbumise, stabiilsuse ja kasvu
perioodid. Finants- ja teiste investeerimisvarade väärtus ja hind sõltub suurel
määral majanduse ldseisukorrast; samal ajal mõjutab varade hind turgudel
omakorda makromajanduslikke protsesse. Ebasoodsa majandusts kli risk
avaldub näiteks olukorras, kus kahju tekib seetõttu, et investeering tehakse
kõrge hinnatasemega kiire majanduskasvu tingimustes ja müües (või olles
sunnitud müüma) varad majanduse kokkut mbumise või surutise faasis. Ka
käituvad investeerimisvarade erinevad liigid ühes või teises majandusts kli
faasis erinevalt ning hinnangud ühe või teise vara nn. õiglasele väärtusele on
muutuvad.

3.12. Poliitiline risk - risk, et emitendi asukohariigis või riigis, kus alusvaraks olevat
kaupa toodetakse või turustatakse, toimuvad sündmused, mis mõjutavad selle
riigi v i piirkonna poliitilist v i majanduslikku stabiilsust v i edasist arengut
ning mille tulemusena v ib tekkida järsk alusvara v i väärtpaberi turuhinna
kõikumine. Poliitilise riskina on käsitletavad näiteks radikaalsed muudatused
majandus- ja iguspoliitilises keskkonnas (nt natsionaliseerimisprotsessid),
sotsiaalsed ja sisepoliitilised kriisiolukorrad (nt terrorismiaktid, sõda) vms.

3.13. Tegevusrisk - kahjude risk, mis tuleneb näiteks süsteemi riketest, mis võivad
olla seotud IT-alaste tõrgete v i võimalike tõrgetega kauplemissüsteemides.

3.14. Tehingu vastaspoole risk ja risk, mis tuleneb tuletisinstrumentide lepingutest –
tehingu vastaspool ei pruugi olla suuteline täitma tehingu sõlmimisel endale
võetud kohustusi. Seda riski vähendatakse eelistades tehingute sõlmimisel
madala riskitasemega krediidiasutusi ja vastavale alale spetsialiseerunud
usaldusväärseid tehingupartnereid. Tehingu vastaspoole risk puudutab eeskätt
reguleeritud turu väliselt tehtavaid tehinguid (näiteks tuletisinstrumendid
valuutariski maandamiseks ja swapid ning participation notes’id). Osaühing
kasutab valuutaforvarde peamiselt EUR/USD valuutariski maandamiseks,
kusjuures selleks otstarbeks kasutatav tuletisinstrument on kindla l ppt htajaga
ning osaühingul v ib olla kohustus seada tagatis enda kohustuste tagamiseks
vastaspoole ees.
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3.15. Valuutarisk - osaühingu varasid võidakse investeerida instrumentidesse, mis
võivad olla emiteeritud muudes valuutades kui baasvaluuta. Seetõttu v ib
osaühingu
mõjutada valuutarisk, mis tuleneb valuutakursside muutustest.
Valuutakursside liikumise tõttu ebasoodsas suunas v ib väheneda baasvaluutast
erinevas valuutas noteeritud investeeringu väärtus baasvaluutas mõõdetuna.

3.16. Vara hindamise risk – kuna osaühingu v ib investeerida väärtpaberitesse, mis ei
ole rahaturuinstrumendid ning millega ei kaubelda reguleeritud turul, on
osaühingu avatud vara hindamise riskile juhul, kui eel –ja järelturul puudub
varade suhtes usaldusväärne noteering ning on keeruline õiglaselt varasid
hinnata. Sellisel juhul v ib vara hindamisel kasutada hindamismudelit, mille
sisendid põhinevad Asutaja hinnangutel. Vara hind v ib sellisel juhul oluliselt
erineda hinnast, millega osaühingul oleks võimalik vara realiseerida ebasoodsas
turusituatsioonis.

3.17. Varade taaskasutamise risk - osaühingu investeerimispoliitika kohaselt
võidakse osaühingu vara investeerida olulises osas instrumentidesse, millisel
juhul nõutakse osaühingult tagatise ja/v i marginaali seadmist vastaspoole
kasuks. Sellise osaühingu
vara arvelt seatud tagatise ja/v i marginaali
omandiõigus läheb üldjuhul üle vastaspoolele ning on seega vastaspoole poolt
taaskasutatav oma igapäevase äritegevuse käigus. Selline tagatis ja/v i
marginaal ei ole hoitav Asutaja poolt, lisaks ei segregeeri vastaspool selliseid
tagatisi ja/v i marginaale oma muust varast, mistõttu on osaühing avatud
riskile, et tagatis ja/v i marginaal ei ole osaühingu ajutiselt v i lõplikult
kättesaadav, kui vastaspool muutub maksejõuetuks, tagatis/marginaal hävib
v i kaob v i leiab aset mistahes muul moel selliste varade v rkasutus.

3.18. Volatiilsusrisk (hinna kõikumise risk) - volatiilsus on keskne riskitulu suhte
hindamise parameeter. Lihtsustatult kirjeldab volatiilsus, millises ulatuses
kõigub nantsinstrumendi v i - vara hind mingi ajavahemiku jooksul. Mida
kõrgem on volatiilsus, seda kõrgem on investeeringu risk, kuna ulatusliku
hinnak ikumisega vara puhul on suurem tõenäosus, et hind liigub investorile
ebasoodsas suunas ja võimalik kaotus on suurem. Teistpidi, mida kõrgem on
volatiilsus, seda kõrgem on eeldatavalt teenitav tulu, kui hinnaliikumine toimub
soodsas suunas.
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õ

õ
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õ

õ
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3.20. ririsk – väärtpaberi, kuhu osaühing on investeerinud, emitendi majandustulemused
võivad sõltuda majandusts klitest ning juhtkonna professionaalsuse tasemest.
Viimati mainitu v ib mõjutada väärtpaberi hinda. Selle riski vähendamiseks
jälgitakse ja analüüsitakse pidevalt väärtpaberite emitentide tegevust.

3.21. Käesolevas jaos esitatud riskide ülevaade on üldine ja ülevaatlik kirjeldus peamistest
riskidest ega moodusta ammendavat riskide loetelu. Investeerimisotsuse tegemisel
peab investor läbi lugema tervikuna investeerimisega seotud dokumente ning
tuginema oma enda hinnangule investeerimisega seotud riskidest ja võimalustest.
Investor peab enne Osaühingusse investeerimist olema kindel, et riskiprofiil on talle
vastuvõetav. Vajadusel tuleb investoril konsulteerida investeerimisn ustajaga.

4. OSAÜHINGU OSA
4.1. Osaühingu osa on osaühingu ja tema Osanike vahelistest õigussuhetest
tulenevate Osanikule kuuluvate õiguste ja kohustuste kogum.
4.2. Osaühingu maksimaalne osakapital on 10 000 eurot, millest 2500 eurot on Aosa ja kuulub Asutajale (edaspidi Asutaja, ISIN kood EE3100088964) ja kuni
7500 B-osa, mis kuuluvad teistele osanikele.
4.3. A-osa annab osanike üldkoosolekul kümme (10) häält ja B-osa ühe (1) hääle.
4.4. Asutajal on õigus suurendada osakapitali ja lasta välja kuni 7500 B-osa.
4.5. Osakapitali suurendamisel B-osade väljalaskmisega emiteeritakse osasid ainult
raha eest ja ülekursiga.
4.6. Ühe (1) eurose nimiväärtusega B-osa väärtus on 1000 eurot, millest 999 eurot
on ülekurss (edaspidi Väljalaskehind).
4.7. Asutaja v ib osaühingu osasid välja lasta ja neid suunatult pakkuda eesmärgiga
kaasata uusi Osanikke osaühingusse. Osaühingu
osa väljalaskmine ja
pakkumine toimub Asutaja poolt määratud ajal ja kohas.
4.8. Osaühingu osa omandamiseks Osaniku kandidaat peab tasuma osaühingule
sissemakse osa väljalaskehinna ulatuses.
4.9. Osaühingu osa(de) emiteerimiseks esitab Osaniku kandidaat Asutajale
märkimisavalduse, mille vorm ja tingimused sätestab Asutaja.
4.10. Osaniku kandidaat kohustub enne osaühingu osa omandamist igakülgselt
hindama oma teadmisi ja kogemust osaühingusse investeerimiseks, sh oma

õ

õ
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3.19. Õigussüsteemi risk – osaühingu tegutsemist ja investeerimist puudutavad
õigusaktid võivad muutuda, muuhulgas v ib muutuda tulumaksuseadus.
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rahalisi ja majanduslikke võimalusi. Osaühingu osa omandamisega loetakse
Osanik automaatselt ja tagasivõtmatult kinnitanuks ja teadlikuks sellest, et ta
on võimeline kandma investeeringu tegemisega kaasnevaid riske ja kahjumit,
sealhulgas investeeringu täielikku kaotust ning ta on teadlik, et talle ei hüvitata
tema investeeringu väärtuse vähenemist ega investeeringu täielikku kaotust
ükskõik milliste hüvitiste või tagastuste näol.
4.11. Peale märkimisavalduse saamist kontrollib Asutaja isiku vastavust
ühingulepingus sätestatule. Kui isik vastab ühingulepingus sätestatule ja kui ei
esine ühingulepingus nimetatud edasi lükkamise või loobumise asjaolusid, siis
emiteerib Asutaja uusi osasid.
4.12. Osaühingu osad emiteeritakse selliselt, et Ostja kannab Osa väljalaskehinna
ulatuses raha Osaühingu arvele ja märgib selgituseks „osakapitali sissemakse“.
4.13. Peale sissemakse laekumist teeb Asutaja otsuse B-osade emiteerimiseks
Väljalaskehinna ulatuses (1 osa – 1000 eurot) Ostjale ja saadab dokumendid
osakapitali suurendamiseks ning B-osade emiteerimiseks Eesti
Väärtpaberikeskusesse. Peale osakapitali suurendamise registreerimist
kantakse osad Ostja väärtpaberikontole.

5. OSAÜHINGU OSAKAPITALI VÄHENDAMINE
5.1. Osaühingu osakapitali vähendamise õigus on Asutajal.
5.2. Osaühingu osakapitali vähendatakse, kui osaühing on ülekapitaliseeeritud ja
nantsandmed võimaldavad omakapitali vähendamist.
5.3. Osakapitali vähendamisel makstakse B-osa osanikule välja osa väärtus, mis
saadakse osaühingu vara puhasväärtusest, millest arvestatakse maha kõik
kulud, mis on seotud osa vähendamisega.
5.4. Osa õiglase väärtuse määramisel arvestatakse eelkõige IFRS-s sätestatud
hindamismeetoditest.
5.5. Osa hind määratakse kindlaks osakapitali vähendamise otsuse kuupäevaga.

6. OSANIKE ÕIGUSED.
6.1. Osaühingu osa võib võõrandada põhikirja sätestatud tingimustel.
6.2. Osanikel on õigus saada dividende.
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6.3. A-osa ja B-osa osanikul on õigus saada dividende iga aasta 30.augustil ja
28.veebruaril võttes aluseks osaühingu nantsandmed seisuga 1.juuni ja
31.detsember.
6.4. B-osa osanikule makstakse v lja dividendid 50% ulatuses eelmise
poolaasta puhaskasumist.
6.5. A-osa osanikule makstakse v lja dividendid 30% ulatuses eelmise poolaasta
puhaskasumist.
6.6. Asutaja määrab hiljemalt 15.augustiks ja 15.veebruariks dividendi rahalise
suuruse.
6.7. Järgmise poolaasta kasumina ei võeta arvesse eelmise poolaasta välja
maksmata kasumit.
6.8. Asutajal on igus saada edukustasu. Edukustasu m r on 15% poolaasta
puhaskasumist.
6.9. Edukustasu makstakse välja alles peale dividendimakseid.
6.10. Osanikul on õigus saada oma osaluse suurusest tuleneva osa osaühingu
likvideerimisel järelejäänud varast ja osaühingu tulust.
6.11. Osanik on kohustatud osadest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning
kooskõlas õigusaktides ja ühingulepingus sätestatuga. Osaniku õiguste
teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osanikele,
Asutajale või kolmandatele isikutele.
6.12. Kogu Osanikule osaühingult või Asutajalt teatavaks saanud informatsioon on
kon dentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.
6.13. Osaühingul on õigus nõuda Osanikult kahju informatsiooni avalikustamise eest
ning leppetrahvi summas 5 000 eurot iga avalikustamise juhtumi eest.

7.

KULUD.

7.1.

Osaühingu arvel tasutakse järgmisi tasusid ja kulusid:

7.1.1.

tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud ning osaühingu
juhtimisega otseselt seotud kulud, sealhulgas tehingutasud, maakleritasud,
börsitasud, intressikulud, väärtpaberikontode hooldustasud, notaritasud;

7.1.2. osaühingu portfelli efektiivseks haldamiseks instrumentide ja meetodite
kasutamisega seonduvad kulud, sh vastaspooltele või vahendajatele
makstavad tavapärased tasud, mille arvestus võib põhineda ka tehingute
mahul;
7.1.3. reguleeritud turul mittekaubeldavate investeeringute hindamisega seotud
kulud;
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7.1.4. osaühingu arvel tehingute tegemisega seonduvad konsultatsioonikulud (due
diligence), nõustamistasud ja –kulud;
7.1.5. osaühingu juhtimisega seotud õigusabikulud ning osaühingu varaga seonduva
õigusvaidlusega otseselt seotud kulud (sh mõistlikud advokaaditasud ja
sissenõudmiskulud);
7.1.6. osaühingu auditeerimisega, arvestuse pidamisega ja raamatupidamisega
seotud kulud;
7.1.7. osaühingu vara õiglase väärtuse määramise kulud;
7.1.8. osaühingu vara (eelkõige erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringute)
valitsemisega seotud tegevuse tavapärased tasud, sh osaühingu vara hulka
kuuluva kinnisvara haldamise tasud ja ettevõtjate nõustamisel väliste
teenusepakkujate tavapärased tasud, mille arvestus võib põhineda ka
investeeringu mahul;
7.1.9. likvideerimiskulud;
7.1.10. muud ettevõtlusega seotud kulud.

8. RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS
8.1. Osaühingu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse lähtudes
raamatupidamise seadusest ja muudest õigusaktidest ning raamatupidamise
sise-eeskirjadest.

9. OSANIKE ÜLDKOOSOLEK
9.1. Osaühingu kõrgemaks juhtorganiks on Osanike üldkoosolek.
9.2. Üldkoosolek toimub Osaühingu asukohas, kui üldkoosoleku kokkukutsumise
teates ei ole märgitud teisiti.
9.3. Üldkoosolekust peab Osanikele ette teatama e-posti aadressile vähemalt kaks nädalat.
Teatele lisatakse üldkoosoleku päevakord ning vajadusel päevakorrapunktidega
seotud teave.
9.4. Üldkoosolekut juhatab ja korraldab Asutaja või tema poolt volitatud isik.
Üldkoosolekut protokollitakse ja protokolli kirjutab alla Asutaja.
9.5. Üldkoosolekul koostatakse üldkoosolekul osalevate Osanike nimekiri, millesse
kantakse Osanike nimed ja nendele kuuluvate osade arv, samuti Osanike
esindajate nimed. Nimekirjale kirjutavad alla Asutaja või tema volitatud
esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.
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9.6. Üldkoosolekul võib osaleda Osanik, kes on kantud Eesti Väärtpaberikeskuse
poolt peetavasse osanike nimekirja või tema esindaja, kellele on antud kirjalik
volikiri. Esindaja osavõtt ei võta Osanikult õigust osaleda üldkoosolekul. Igal
Osanikul võib olla kuni 2 esindajat.
9.7. Üldkoosolekul pädevus on sätestatud osaühingu põhikirjas.
9.8. Osanike korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas kuue
kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
9.9. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Asutaja peab seda vajalikuks.
9.10. Üldkoosolekul otsuste vastuvõtmiseks Osanikule kuuluvate häälte arv on
määratud osaühingu põhikirjaga.
9.11. Kõiki üldkoosoleku päevakorda kuuluvaid küsimusi võib otsustada ka ilma
koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus sätestatud korras.

10. ÜHINGULEPINGU MUUTMINE
10.1. Ühingulepingut võib muuta osanike üldkoosolekul.
10.2. Ühingulepingu muutmisest teavitatakse Osanikke viivitamata pärast osaühingu
ühingulepingu muutmise otsustamist.
10.3. Ühingulepingu muudatused jõustuvad osanike otsuse vastuvõtmisel ning on
automaatselt kohalduvad kõigile olemasolevatele Osanikele.

11.OSAÜHINGU LÕPETAMINE JA LIKVIDEERIMINE
11.1. Osaühingut võib lõpetada Osanike üldkoosoleku otsusega, kus lõpetamise
otsuse poolt on hääletanud üle 75% kõigist häältest. Osaühingu lõpetamisel
toimub selle likvideerimine.
11.2. Kui osaühing otsustatakse lõpetada või likvideerida, tegutseb likvideerijana
Asutaja või tema poolt määratud isik.
11.3. Likvideerija lõpetab osaühingu tegevuse, nõuab sisse võlad, müüb osaühingu
vara ja rahuldab võlausaldajate nõuded. Likvideerijal on õigus teha ainult neid
tehinguid, mis on vajalikud osaühingu likvideerimiseks. Likvideerija esindab
osaühingut.
11.4. Likvideerija jaotab likvideerimisel j relej nud vara Osanike vahel vastavalt
Osanike sissemaksetele. Väljamaksed Osanikele tehakse rahas.
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12. LÕPPSÄTTED
12.1. Käesolev ühinguleping on koostatud Eesti Vabariigi õiguse alusel. Käesolevast
lepingust tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2. Asutaja ja Osanikud üritavad ühingulepingust tulenevad või ühingulepinguga
seonduvad vaidlused lahendada heas usus läbirääkimiste teel. Vaidlused
kuuluvad lõppastmes lahendamisele Eesti Vabariigi kohtutes.
12.3. Kui käesolevat ühingulepingut tõlgitakse, kasutatakse ja/või sõlmitakse
võõrkeeles, siis selle tõlgendusprobleemide korral omab ühingulepingu
eestikeelne versioon prioriteeti.
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