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TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi
Aktsiaselts ühinemislepingu heakskiitmine
ja ühinemisotsus
Tapa Vallavolikogu algatas 29. aprilli 2019 otsusega nr 121 Tapa vallale kuuluvate
äriühingute OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi ühendamise. OÜ TAPA VESI ja
Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi juhatuse liikmed sõlmisid äriühingute ühendamiseks 8. oktoobril
2019 ühinemislepingu ning esitasid lepingu heaks kiitmiseks ühinevate äriühingute
üldkoosolekule. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikele 3 otsustab
osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamise,
ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise kohaliku omavalitsuse volikogu.
Tutvunud OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi 8. oktoobril 2019 sõlmitud
ühinemislepinguga, mille on koostanud ja tõestanud Rakvere notar Irma Rahnu ja mille
notari ametitoimingute raamatu registri nr on 3846 ning lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 24 ja § 35 lõikest 3 ning äriseadustiku § 393 lõike 2,
§ 394 lõike 2, § 397 lõike1 ning § 400 lõike 1 alusel:
1. Kiita Tapa vallale kuuluvate äriühingute OÜ TAPA VESI (registrikood 10293718) ja
Tamsalu Vesi Aktsiaselts (registrikood 10245932) ühinemisleping heaks.
2. Ühendada OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts alates 01.01.2020
ühinemislepingus sätestatud tingimustel, nii et ühendavaks ühinguks on OÜ TAPA
VESI ja ühendatavaks ühinguks on Tamsalu Vesi Aktsiaselts. Ühendatava ühingu
Tamsalu Vesi Aktsiaselts tegevus ühinemise tulemusel lõpeb.
3. OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts ühinemisel ühinemisaruannet ja
vahebilanssi ei koostata ning ühinemislepingut ei pea kontrollima audiitor, sest
ühinevate äriühingute kõik osad ja aktsiad kuuluvad Tapa vallale.
4. OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi juhatused ei pea täitma äriseadustiku
§ 397 lõikes 4 sätestatud kohustusi.
5. OÜ TAPA VESI juhatusel korraldada ühinemiseks vajalike avalduste esitamine.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule 30 päeva jooksul vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsuse teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees
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Seletuskiri
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 24 alusel on valla
või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja
muutmine volikogu ainupädevuses. KOKS § 35 lõike 3 alusel otsustab osaühingu või
aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamise, ühinemise,
jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise kohaliku omavalitsuse volikogu.
Tapa Vallavolikogu algatas 29. aprilli 2019 otsusega nr 121 Tapa vallale kuuluvate
äriühingute OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi ühendamise.
Ühinemise protsess algab notariaalse ühinemislepingu sõlmimisega. Ühinemislepingu
allkirjastavad ühinevate äriühingute juhatuse liikmed. Lepingus määratakse kindlaks
ühinemise tingimused vastavalt äriseadustiku (ÄS) §-le 392.
OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi sõlmisid ühinemislepingu 8. oktoobril 2019.
Lepingu koostas ja tõestas Rakvere notar Irma Rahnu ja see notari ametitoimingute
raamatus registreeritud nr 3846 all.
ÄS § 397 lõike 1 kohaselt tekivad ühinemislepingust õigused ja kohustused, kui
ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingud. Ühinemisotsus peab olema
kirjalik.
Lõike 2 kohaselt tuleb vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise
otsustamist osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist ühinemislepingu,
ühinemisaruande ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Osanik või
aktsionär võib nõuda ühinemislepingu ja -otsuse ärakirja.
ÄS § 397 lg 4 sätestab: 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.
Lõike 5 kohaselt ei pea § 307 lõikes 4 nimetatud kohustusi täitma, kui ühendatava ühingu
ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva
ühingu kõik osanikud või aktsionärid.
Tulenevalt ÄS § 421 lõikest 1 on ühinemisotsus vastu võetud, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet.
Otsusega ühendatakse Tapa vallale kuuluvad äriühingud OÜ TAPA VESI
(registrikood 10293718) ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts (registrikood 10245932) ning
kiidetakse ühinemisleping heaks.
Ühendavaks ühinguks on OÜ TAPA VESI ja ühendatavaks ühinguks on Tamsalu Vesi
Aktsiaselts. Ühendatava ühingu Tamsalu Vesi Aktsiaselts tegevus ühinemise tulemusel
lõpeb.
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