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TALLINNA NOTAR REELI EELMETS

NOTARI AMETITECEVUSE RAAMATU NUMBER
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Notariaalakti on koostanud ja tdestanud Tallinna notar Reeli Eelmets, kelle biiroo asub
Tallinnas. Tornimfle tn 5. iiheksateistkiimnendal miirtsil kahe tuhande iiheksateistkiimnendal
aastal (19.03.2019) ning selles notariaalaktis osalejad on

AS Viimsi Vesi, isikukood 10461699, aadress ja postiaadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald,
Harju maakond, e-posti aadress info@viimsivesi.ee, edaspidi nimetatud tihendav iihing, kelle
esindajana tegutseb juhatuse liige Raul Vanem, isikukood 37206230347 ,

OSAUHING VIIMSI TEHNOABI, isikukood 10942009, aadress ja postiaadress Katiamaja tee l,
Viimsi alevik, Viimsi vald, Hafu maakond, e-posti aadress raul@viimsivesi.ee, edaspidi nimetatud
Uhendatav iihing, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige Raul Vanem, isikukood 37206230347.

I. LEPINGUOSALISTEKINNITUSED

Raul Vanem tihendava iihingu ja Uhendatava iihingu esindajana kinnitab, et:
l.l.Vastavalt Ohendatava fhingu juhatuse poolt esitatud osanike nimekirjale kiiesoleva lepingu

s6lmimise piieva seisuga on Uhendatava iihingu ainuosanik AS Viimsi Vesi (isikukood
10461699), kelle kuulub ainus Uhendatava iihingu osa nimivdiirtusega kaks tuhat viissada
viiskiimmend kuus (2556) eurot, mis moodustab tikssada protsenti ( 1 00%) Uhendatava
iihingu osakapitalist.

1.2.Uhendav iihing ei ole temale kuuluvat Uhendatava iihingu osa kellelegi v66randanud ega
koormanud kolmandate isikute 6igustega ning iihelgi kolmandal isikul ei ole seadusest ega
tehingust tulenevat 6igust selliste diguste taotlemiseks.

1.3. Kuni kiiesoleva lepingu s6lmimiseni ei ole vastu v6etud otsust iiriregistrisse kantud Uhendava
iihingu aktsiakapitali ega Uhendatava i.ihingu osakapitali suuruse muutmiseks.

1.4. Uhendava iihingu varale on seatud jiirgmised kommertspandid:
1.4.1. esimesel jii{ekohal kommertspant Swedbank AS-i (registrikood 10060701) kasuks

summas seitse miljonit viissada viishimmend tuhat (7 550 000) Eesti krooni;
1.4.2. teisel jii{ekohal kommertspant Luminor Bank AS-i (registrikood 11315936) kasuks

summas viis miljonit kakssada viiskiimmend tuhat (5 250 000) Eesti krooni;
1.4.3. kolmandal jii4ekohal kommertspant Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus

(registrikood 90005946) kasuks summas kakskiimmend kuus miljonit kuussada tuhat
(26 600 000) Eesti kooni.

1.5. Uhendatava 0hingu varale ei ole seatud kommertspante ega
kommertspantide seadmiseks.

1.6.Ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid vdi viilistaksid Uhendava
iihingu 6igust s6lmida kiiesolev leping.

1.7. Uhendava iihingu ja Uhendatava iihingu suhtes ei ole esitatud pankrotihoiatust ega viilja
kuulutatud pankrotti, samuti ei ole miiiiratud ajutist pankrotihaldurit ega algatatud Uhendava
iihingu j a Uhendatava tihingu saneerimis- ega likvideerimismenetlust.
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1.8.Tema esindusdigus Uhendava iihingu esindajana on kehtiv, tema ametiaeg juhatuse liikmena

ei ole mriddunud, teda ei ole juhaiusest tagasi kutsutud ning tal on kdik 6igused kiiesoleva

lepingu sdlmimiseks esindatava nimel.
1.9. Tema-esindus6igus Uhendatava iihingu esindajana on kehtiv, tema ametiaeg juhatuse liikmena

ei ole m6<idunud, teda ei ole juhatusest tagasi kutsutud ning tal on k6ik 6igused kiiesoleva

lepingu sdlmimiseks esindatava nimel.

NOTARI TUVASTATUD JA KONTROLLITUD ASJAOLUD

2.1 . Notar on notariaalakti tdestamisel tuvastanud muuhulgas jiirgmised asjaolud:

2.1.1 . Osalejate isikud, kusjuures
* Raul Vanem'a isik on tuvastatud PPA andmebaasi alusel'

2.1.2. Uhendava iihingu esindaja seadusest tulenev esindus6igus notarite elektroonilise

infosiisteemi (e-nitar) kaudu notariaalakti tdestamise piieval tehtud eriregistri kehtivate

andmete piiringu ja Uhendava i.ihingu esindaja notariaalaktis kaj astatud avalduse alusel.

2.1.3. Uhendatava iihingu esindaja seadusest tulenev esindus6igus notarite elektroonilise

infosiisteemi (e-notir) kaudu notariaalakti t6estamise piieval tehtud ariregistri kehtivate

andmete piiringu ja Uhendatava iihingu esindaja notariaalaktis kajastatud avalduse

alusel.

2.2. Notar on kontrollinud Uhendatava iihingu osa kuulumise Uhendavale iihingule ning osa

suhtes kolmandate isikute 6iguste puudumise esitatud osanike nimekirja, Tallinna notar Piret
press'i 03.04.2003 tdestatud asutamisotsuse (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1743)
ja 28.09.2011 ainuosaniku otsuse alusel. Osalejad kinnitavad, et eelnimetatud leping on

notariaalakti tdestamise ajal neile esitatud iirakirjana, on lepingu sisuga tutvunud, loobuvad

selle ettelugemisest ja kiiesolevale notariaalaktile lisamisest'
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3.1. Uhendatav iihing iihineb uhendava iihinguga selliselt, et uhendatav. iihing ldppeb ning

Uhendatava iihin*gu vara tervikuna, sealhulgas kohustused, liihevad iile Uhendavale iihingule.

Uf,"nJutu"u tihillu kogu vara, kaasa. u*utud 6igused ja kohustused, liihevad Uhendavale

iihingule iile iihinemise kandmisest Uhendava iihingu asukoha iiriregistrisse, kui seaduses

pole ette niihtud teisitt.
3.2. Uhendav iihing jatkab tege\ust drinime AS Viimsi Vesi all'
3.3. Uhendata.t a t[ingu osa ei asendata ja see kaotab kehtiruse alates iihinemise kandmisest

iirire eistri s se .
3.4. Uhin;misel juurdemakseid ei tehta ning Uhendava iihingu aktsiakapitali ei muudeta.

3.5. Uhendav iiiring annab Uhendatava i.ihingu osanikule Uhendava iihingu p6hikirjas ja

seadustega etteniihtud 6igused.
3.6. Uhendativa iihingu tehingud loetakse tehtuks Uhendava iihingu arvel (iihinernise bilansi

piiev) alates esimesest jaanuarist kahe tuhande tiheksateistkiimnendast aastast (01.01.2019).

:.2. UtrenOatava uhingu ainukese tddtajaga sdlmitud tri6leping ldpetatakse poolte kokkuleppel.

3.8. Uhendava iihingrija Uhendatava tihingu.luhatuse liikmetele iihinemisega seoses soodustusi ei

anta.
3.9. Uhendatava iihingu juhatuse liikme volitused kehtivad kuni iihinemise kande tegemiseni

Uhendava iihingu asukoha iiriregistrisse.
3.1 0. Audiitor ei pea iihinemislepingut kontrollima, kuna tihendatava iihingu ainus osa

kuulub iihendavale iihingule.

2.

3.



4. NOTARI SELGITUSED OSALEJATELE

4.1 . Uhinemislepingust tekivad digused ja kohustused pdrast lepingu heakskiitmist
(iihinemisotsuse vastuvdtmist) tihinevate iihingute poolt iiriseadustikus siitestatud korras.

4.2. Uhendatav iihing loetakse ldppenuks iihinemise kandmisega iihendava tihingu asukoha
iiriregistrisse. Uhinemise kandmisega tihendava iihingu asukoha iiriregistrisse liiheb
iihendatava iihingu vara iile i.ihendavale iihingule. Pdrast iihinemise kandmist tihendava
iihingu asukolia iiriregistrisse tehakse vara iilemineku kanded registrites rihendava iihingu
juhatuse avaldusel.

4.3. Audiitor ei pea iihinemislepingut kontrollima, kui rihendatava iihingu k6ik osad v6i aktsiad
kuuluvad iihendavale iihingule v6i iihineva rihingu k6ik osanikud vdi aktsioniirid on n6us, et
audiitor iihinemislepingut ei kontrolli.

4.4. Viihemalt kaks niidalat enne [hinemislepingu heakskiitmise otsustamist tuleb osanikele v6i
aktsioniiridele v6irnaldada tutlumist rihinemislepingu, tihinemisaruande ja audiitori
aruandega, kui seaduses ei ole siitestatud teisiti.

4.5. Uhineva iihingu juhatus v6i iihingut esindama 6igustatud osanikud esitavad mitte varem kui
iihe kuu m<icidumisel iihinemislepingu heakskiitmisest avalduse iihinemise oma i.ihingu
asukoha driregistrisse kandmiseks.

4.6. Registripidaja v6ib iihinemise registrisse kanda ainult siis, kui rihendatava iihingu l6ppbilanss
on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist iiriregistrile.
Ldppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bitansile esitatavatele
n6uetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli liibiviimisele kohaldatakse
majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli liibiviimise kohta sAtestatut.
Ldppbilanss peab olema koostatud samu arvestusp6himdtteid ja esitusviisi kasutades, mida
kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Ldppbilanss
koostatakse iihinemise bilansi piievale eelneva piieva seisuga.

4.7. Uhendav iihing avaldab viivitamata piirast tihinemise kandmist tihendava iihingu asukoha
iiriregistrisse vdljaandes Arnetlikud Teadaanded iihinemise kohta teate tihinenud fihingute
v6lausaldajale ja teatab vdimalusest esitada iihendavale iihingule oma n6uded tagatise
saamiseks kuue (6) kuu jooksul, alates teate avaldamisest. Uhendav rihing peab teate
avaldamisest alates kuue (6) kuu jooksul tagama iihinevate iihingute v6lausaldajate esitatud
nduded, kui v6lausaldajad ei saa n6uda n6uete rahuldamist ja pdhistavad, et iihinemine v6ib
ohustada nende n6uete tAitmist.

4.8. Uhinemist ei saa vaidlustada piirast selle kandmist iihendava i.ihingu asukoha liriregistrisse.
4.9. Uhineva i.ihingu juhatuse liikmed v6i iihingut juhtima digustatud osanikud vastutavad

solidaarselt iihinemisega rihingule, osanikele vdi iihingu v6lausaldajatele siiiiliselt tekitatud
kahj u eest. Eelnimetatud n6ude aegumistiihtaeg on viis aastat iihinemise kandmisest
iihendava tihingu asukoha driregistrisse.

ORIGINAAL JA ARAKIRJADE VALJASTAMINE

5.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud tihes originaaleksemplaris, milles on neli (4) lehte,
mis siiilib notaribiiroos

5.2. Akti koostamise pdeval viiljastatakse notariaalakti kinnitatud iirakiri esmakordselt
paberkandjal jiirgmisele isikule: AS Viimsi Vesi. T6estamisseaduse g 48 kohaselt asendab
notariaalakti kinnitatud iirakiq'a valdamine 6igustoimingutes notariaalakti originaali
valdamist. Digitaalne iirakiri on osalejale kdttesaadav ka riigiportaalis www.eesti.ee
(uriidiline isik: e-teenused > ettev6tjale > digusabi > notariaalsed dokumendid).

5.3. Notar esitab kiiesoleva lepingu kinnitatud 2irakirja iiriregistripidajale.

LEPINGU SoLMIMISEGA SEOTUD KULUD

6.1 . Lepingu sdlmimisega seotud kulud tasub Uhendav tihing.
6.2. Uhendav tihing tasub notari tasu notaribiiroos sularahas v6i maksekaardiga vdi arvega notari

kontole kolme (3) pangapiieva jooksul arvates arye saamisest. Notaril on 6igus



notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu

tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse $ 38 lg 2 jiirgi vastutavad osalejad notari ees
notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.

Notar on notariaalakti Raul Vanem'ale ette lugenud. Notariaalakt auti eruIe heakskiitmist Raul
Vanern'ale liibivaatamiseks, Raul Vanem kiitis selle heaks ja allkirjastas notari juuresolekul

omakiieliselt.

Notari tasu tehingrr t$estamisel 4 072,30 eurot (tehinguvdiirtus I 430 529,30 eurot, notari tasu seaduse

$ 3, l8 lg 2 ja5,22 ja23 p2).

Kiiibemaks 20% 814,46 eurot.
Koos kiibemaksuga 4 88676 eurot.
KT

Eelnimetatutele lisandub ?irakirjade valmistamise tasu iga lehekiilje eest 0,19 eurot (notari tasu seaduse

$ 35 lg I p 2). Eelnimetatud summadele lisandub kiiibemaks.

Ees- ja psrekmmhi, allkiri

ees- ja perekonnanimi allkiri
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NOTARIAALMARGE

19. miirtsil 2019.a.
Mina, Tallinna notar Reeli Eelmets, kelle biiroo asub Tallinnas, Tomimiie tn 5, kinnitan iirakirja, mis
on tehtud originaaldokumendist, 6igsust. Tdestamisseaduse $ 48 kohaselt asendab notariaalakti
iirakirja valdamine digustoimingutes notariaalakti originaali valdamist.
Dokumendis on koos notariaalmArget sisaldava lehega viis (5) n<i<iri ja reljeefoitseri abil k<iidetud
lehte.
Isik, kellele viilj astatakse notariaalaktist kinnitatud iirakiri paberkandj al, on AS Viimsr
Vesi.
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