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OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi põhikirjade muutmine
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning
võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse
05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise
teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Tapa valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Lähtudes eeltoodust ja lohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ning
äriseadustiku § 139 lg 1 p 7¹ ja § 318 lg 1 alusel:
1. Muuta Tapa Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 143 punktiga 5 kinnitatud osaühingu
Tapa Vesi (registrikood 10293718) põhikirja punkti 7.2.3 esimest lauset ja sõnastada see
järgnevalt:
„ 7.2.3 Ühingu juhatus on kolme kuni viie liikmeline.“
2. Muuta Tamsalu Vallavolikogu 28.06.2012 otsusega nr 143 kinnitatud Tamsalu Vesi
Aktsiaseltsi (registrikood 10245932) põhikirja punkti 6.1 ja sõnastada see järgnevalt:
„ 6.1 Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse
tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest.“.
3. OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi juhatustel korraldada käesoleva otsuse alusel
äriregistris põhikirja muutmiseks avalduste esitamine.
4. Põhikirjade muudatused jõustuvad äriregistri kande tegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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KOKS § 22 lg 1
24) valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja
kinnitamine ja muutmine;
Äriseadustik
§ 139. Põhikiri
(1) Osaühingu põhikirjas märgitakse
71) juhatuse ning nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete arv, mis võib olla väljendatud
kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajadusel juhatuse liikmete esindusõiguse
erisused;
OÜ Tapa Vesi põhikirja seni kehtinud redaktsioon punktile 7.2.3:
„ 7.2.3 Ühingu juhatus on kolme (3) liikmeline.“

§ 318. Nõukogu liikmed
(1) Nõukogul on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu. Nõukogu liige peab
olema teovõimeline füüsiline isik.
(2) Nõukogu liige ei pea olema aktsionär.
(4) Nõukogu liikmeks ei või olla aktsiaseltsi juhatuse liige, prokurist ega audiitor, samuti
aktsiaseltsi tütarettevõtja juhatuse liige. Põhikirjas võib näha ette muid isikuid, kes ei või olla
nõukogu liikmeks.
(41) Nõukogu liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §dele 49 või 491 kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti
isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või kellel on
keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel.

(5) Juhatus esitab äriregistrile nõukogu liikmete nimekirja, milles peavad olema märgitud
liikmete nimed, isikukoodid ning liikme volituste alguskuupäevad, käesoleva seadustiku § 62 7.
lõikes nimetatud juhul ka aadressid. Nõukogu liikmete muutumisel esitab juhatus viie päeva
jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale tuleb lisada
liikme valinud üldkoosoleku protokoll või muu otsus nõukogu liikme määramise kohta ning
käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõukogu uue liikme nõusolek.
[RT I 2006, 61, 456 - jõust. 01.01.2007]
(51) Kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise
või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused
juhatuse asemel äriregistrile protokolli tõestanud notar valdkonna eest vastutava ministri
kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud
nõusolekuid.

(6) Aktsiaseltsi ja nõukogu liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud
üldkoosolek. See ei kehti tehingu suhtes, mis tehakse aktsiaseltsi igapäevases majandustegevuses
kauba või teenuse turuhinna alusel.
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