
 

 
TALLINNA NOTAR ANTS AINSON 

 
NOTARI AMETITEGEVUSERAAMATU REGISTRI NUMBER 

 
1945 

 
Notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos 
Tallinnas, Rävala 2/Kivisilla 8, kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande 
kuueteistkümnendal aastal (29.06.2016.a) ning selles notariaalaktis osalejad on 
 
AS Redgate Capital, registrikood 11532616, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 10, Tallinn, e-
posti aadress redgate@redgatecapital.eu, edaspidi nimetatud Ühendav ühing, mille esindajana 
tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Aare Tammemäe, isikukood 37103010336, kelle 
isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kellel on õigus äriühingut kõigis 
õigustoimingutes üksinda esindada, (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, 
registrikoodi ja esindaja kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud Maakohtute 
registriosakonnast tehtud päringute alusel), 
ning 
 
Neva Capital OÜ, registrikood 11512128, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 10, Tallinn, e-posti 
aadress redgate@redgatecapital.eu, edaspidi nimetatud Ühendatav ühing 1, mille esindajana 
tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Mart Altvee, isikukood 37012075217, kelle 
isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kellel on õigus äriühingut kõigis 
õigustoimingutes üksinda esindada, (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, 
registrikoodi ja esindaja kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud Maakohtute 
registriosakonnast tehtud päringute alusel), 
ja 
 
Redgate Consulting OÜ, registrikood 12735534, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 10, Tallinn, 
e-posti aadress aare.tammemae@redgatecapital.eu, edaspidi nimetatud Ühendatav ühing 2, 
mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Aare Tammemäe, isikukood 
37103010336, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel  ning kellel on õigus 
äriühingut kõigis õigustoimingutes üksinda esindada, (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, 
aadressi, registrikoodi ja esindaja kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud Maakohtute 
registriosakonnast tehtud päringute alusel), 
 

Ühendatav ühing 1, Ühendatav ühing 2 edaspidi koos nimetatud Ühendatav ühing 
 
Ühendav ühing ja Ühendatav ühing ühiselt nimetatud osalejad, kes sõlmivad lepingu 
järgnevas: 

 
ÜHINEMISLEPING 

 
1. Ühendav ühing 
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1.1. Ühendavaks ühinguks on AS Redgate Capital, registrikood 11532616, aktsiakapitaliga 
ükssada neliteist tuhat viissada kaheksa koma kaheksakümmend (114 508.80) eurot. 

1.2. Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile 29.06.2016.a on 
Ühendava ühingu aktsinärideks  Neva Capital OÜ (registrikood 11512128) kellele kuulub 
üks tuhat kuussada kolmteist (1613) Jaguneva ühingu nimelist aktsiat ühe aktsia 
nimiväärtusega kuuskümmend kolm koma üheksa (63,9) eurot, mis moodustab 90,0112% 
protsenti aktsiatega esindatud häältest ning AS Redgate Capital (registrikood 11532616) 
kellele kuulub ükssada seitsekümmend üheksa (179) Jaguneva ühingu nimelist aktsiat ühe 
aktsia nimiväärtusega kuuskümmend kolm koma üheksa (63,9) eurot, mis moodustab 
9,9888% protsenti aktsiatega esindatud häältest. Aktsiate kuulumine Neva Capital OÜ’le 
(registrikood 11512128) ja AS Redgate Capital’ile (registrikood 11532616) ning kolmandate 
isikute õiguste puudumise aktsiatel on notariaalakti tõestaja kontrollinud Eesti väärtpaberite 
keskregistri 29.06.2016.a Ühendava ühingu aktsiaraamatu elektroonilise väljatrüki alusel. 
Ühendava ühingu kohta e-notari infosüsteemist tehtud päringutest nähtub, et Ühendava 
ühingu majandusaasta algus on esimesel jaanuaril (01.01) ja majandusaasta lõpp on 
kolmekümne esimesel detsembril (31.12). Ühingu põhikiri on kinnitatud 09.09.2014.a.  

 
2. Ühendatav ühing 

 
2.1. Ühendatavaks ühinguks 1 on Neva Capital OÜ, registrikood 11512128, osakapitaliga kaks 

tuhat kuussada viisteist (2 615.00) eurot. 
2.1.1. Vastavalt Ühendatava ühingu 1 juhatuse 29.06.2019.a kinnitatud osanike nimekirjale on 

Ühendataval ühingul 1 kolm osanikku: Nebbiolo Capital OÜ, registrikood 11918037, 
kellele kuulub Ühendatava ühingu 1 osa nimiväärtusega üks tuhat nelikümmend kuus 
(1046) eurot, mis moodustab nelikümmend (40%) protsenti osaühingu osakapitalist, OÜ 
Brandeis Grupp, registrikood 11385262, kellele kuulub Ühendatava ühingu 1 osa 
nimiväärtusega viissada kakskümmend kolm (523) eurot, mis moodustab kakskümmend 
(20%) protsenti osaühingu osakapitalist ja OÜ Vahikalda Investeeringud, registrikood 
11511235, kellele kuulub Ühendatava ühingu 1 osa nimiväärtusega üks tuhat 
nelikümmend kuus (1046) eurot, mis moodustab nelikümmend (40%) protsenti 
osaühingu osakapitalist. Osade kuulumine Nebbiolo Capital OÜ’le, OÜ’le Brandeis 
Grupp ja OÜ’le Vahikalda Investeeringud ning kolmandate isikute õiguste puudumise 
osal on notariaalakti tõestaja kontrollinud e-notari infosüsteemist tehtud päringute ning 
Ühendatava ühingu 1 juhatuse kinnitatud osanike nimekirja alusel. Ühendatava ühingu 1 
kohta e-notari infosüsteemist tehtud päringutest nähtub, et Ühendatava ühingu 1 
majandusaasta algus on esimesel jaanuaril (01.01) ja majandusaasta lõpp on kolmekümne 
esimesel detsembril (31.12). Ühingu põhikiri on kinnitatud 03.06.2013.a. 

2.2. Ühendatavaks ühinguks 2 on Redgate Consulting OÜ, registrikood 12735534, osakapitaliga 
kaks tuhat viissada (2 500.00) eurot. 

2.2.1. Vastavalt Ühendatava 2 ühingu juhatuse 29.06.2016.a. kinnitatud osanike nimekirjale on 
Ühendatava ühingu 2 ainuosanikuks AS Redgate Capital, registrikood 11532616, kellele 
kuulub Ühendatava ühingu 2 osa nimiväärtusega kaks tuhat viissada (2500) eurot, mis 
moodustab ükssada (100%) protsenti osaühingu osakapitalist. Osa kuulumine AS’ile 
Redgate Capital ning kolmandate isikute õiguste puudumise osal on notariaalakti tõestaja 
kontrollinud e-notari infosüsteemist tehtud päringute ning Ühendatava ühingu 2 juhatuse 
kinnitatud osanike nimekirja alusel. Ühendatava ühingu 2 kohta e-notari infosüsteemist 
tehtud päringutest nähtub, et Ühendatava ühingu 2 majandusaasta algus on esimesel 
jaanuaril (01.01) ja majandusaasta lõpp on kolmekümne esimesel detsembril (31.12). 
Ühingu põhikiri on kinnitatud 08.10.2014.a. 
 

3. Osalejate avaldused ja kinnitused 
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3.1. Ühendava ühingu esindaja avaldab ja kinnitab, et: 
3.1.1. Kuni selle lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendava ühingu aktsiakapitali 

suuruse muutmiseks. 
3.1.2. Ühendava ühingu aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega ning ühelgi 

kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevalt õigust selliste õiguste 
taotlemiseks. 

3.1.3. Ühendava ühingu varad ei ole koormatud kommertspandiga. 
3.1.4. Lepingu punktis 1 toodud andmed ei ole muutunud. 
3.1.5. Ühendava ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.  
3.1.6. Ühendav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid ega vahetusvõlakirju. 
3.1.7. Ühendava ühingu suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti, ei ole esitatud pankrotihoiatust 

ega pankrotiavaldust, algatatud likvideerimismenetlust ning ei esine aluseid selliste 
menetluste algatamiseks ning selle lepingu sõlmimisega ei kahjustata Ühendava ühingu 
võlausaldajate huve. 

3.1.8. Ei esine asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid Ühendava ühingu õigust sõlmida seda 
lepingut. 

3.1.9. Lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik Ühendava ühingu kui 
äriühingu sisesed nõusolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud sellest lepingust 
tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, on saadud.  

3.1.10. Tema esindus juhatuse liikmena on kehtiv, teda ei ole juhatusest tagasi kutsutud, tema 
suhtes ei kehti ärikeeldu ja tal on kõik õigused selle lepingu sõlmimiseks esindatava 
nimel. 

3.1.11. Selles lepingus toodud Ühendava ühingu ja Ühendava ühingu esindaja avaldused ja 
kinnitused ei sisalda ühtki ebaõiget väidet ega jäta mainimata ühtki olulist asjaolu, mille 
vastu osalejatel võiks selle lepingu eesmärki arvesse võttes olla äratuntav huvi ning mida 
teades ei oleks osalejad seda lepingut sõlminud või oleksid seda teinud teistel tingimustel. 

3.2. Ühendatava ühingu 1 esindaja avaldab ja kinnitab, et: 
3.2.1. Kuni selle lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendatava ühingu 1 

osakapitali suuruse muutmiseks. 
3.2.2. Ühendatava ühingu 1 osad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega ning ühelgi 

kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevalt õigust selliste õiguste 
taotlemiseks. 

3.2.3. Ühendatava ühingu 1 varad ei ole koormatud kommertspandiga. 
3.2.4. Lepingu punktis 2.1. toodud andmed ei ole muutunud. 
3.2.5. Ühendatava ühingu 1 osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. 
3.2.6. Ühendatava ühingu 1 suhtes ei ole välja kuulutatd pankrotti, ei ole esitatud 

pankrotihoiatust ega pankrotiavaldust, algatatud likvideerimismenetlust ning ei esine 
aluseid selliste menetluste algatamiseks ning selle lepingu sõlmimisega ei kahjustata 
Ühendatava ühingu 1 võlausaldajate huve. 

3.2.7. Ei esine asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid Ühendatava ühingu 1 õigust sõlmida 
seda lepingut. 

3.2.8. Lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik Ühendatava ühingu 1 kui 
äriühingu sisesed nõusolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud sellest lepingust 
tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, on saadud.  

3.2.9. Tema esindus juhatuse liikmena on kehtiv, teda ei ole juhatusest tagasi kutsutud, tema 
suhtes ei kehti ärikeeldu ja tal on kõik õigused selle lepingu sõlmimiseks esindatava 
nimel. 

3.2.10. Selles lepingus toodud Ühendatava ühingu 1 ja Ühendatava ühingu 1 esindaja avaldused 
ja kinnitused ei sisalda ühtki ebaõiget väidet ega jäta mainimata ühtki olulist asjaolu, 
mille vastu osalejatel võiks lepingu eesmärki arvesse võttes olla äratuntav huvi ning mida 
teades ei oleks osalejad lepingut sõlminud või oleks seda teinud teistel tingimustel. 

3.3. Ühendatava ühingu 2 esindaja avaldab ja kinnitab, et: 
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3.3.1. Kuni selle lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendatava ühingu 2 
osakapitali suuruse muutmiseks. 

3.3.2. Ühendatava ühingu 2 osad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega ning ühelgi 
kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevalt õigust selliste õiguste 
taotlemiseks. 

3.3.3. Ühendatava ühingu 2 varad ei ole koormatud kommertspandiga. 
3.3.4. Lepingu punktis 2.2. toodud andmed ei ole muutunud. 
3.3.5. Ühendatava ühingu 2 osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. 
3.3.6. Ühendatava ühingu 2 suhtes ei ole välja kuulutatd pankrotti, ei ole esitatud 

pankrotihoiatust ega pankrotiavaldust, algatatud likvideerimismenetlust ning ei esine 
aluseid selliste menetluste algatamiseks ning selle lepingu sõlmimisega ei kahjustata 
Ühendatava ühingu 2 võlausaldajate huve. 

3.3.7. Ei esine asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid Ühendatava ühingu 2 õigust sõlmida 
seda lepingut. 

3.3.8. Lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik Ühendatava ühingu 2 kui 
äriühingu sisesed nõusolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud sellest lepingust 
tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, on saadud.  

3.3.9. Tema esindus juhatuse liikmena on kehtiv, teda ei ole juhatusest tagasi kutsutud, tema 
suhtes ei kehti ärikeeldu ja tal on kõik õigused selle lepingu sõlmimiseks esindatava 
nimel. 

3.3.10. Selles lepingus toodud Ühendatava ühingu 2 ja Ühendatava ühingu 2 esindaja avaldused 
ja kinnitused ei sisalda ühtki ebaõiget väidet ega jäta mainimata ühtki olulist asjaolu, 
mille vastu osalejatel võiks lepingu eesmärki arvesse võttes olla äratuntav huvi ning mida 
teades ei oleks osalejad lepingut sõlminud või oleks seda teinud teistel tingimustel. 

3.4. Osalejad avaldavad ja kinnitavad, et: 
3.4.1. nad ei loe selle ühinemislepingu  rikkumiseks asjaolu, et Ühendava ühingu võlausaldajat 

Nordea Bank AB Eesti filiaali on selle ühinemislepingu sõlmimisest teavitatud (sellest on 
teadlik ka Sihtasutus KredEX) ning hetkel on menetlemisel Ühendava ühingu ja Nordea 
Bank AB Eesti filiaali vahelise garantiilepingu ning Sihtasutust KredEX ja Nordea Bank 
AB Eesti filiaaliga vahelise käenduslepingu muutmine. 

3.4.2. nad teavad ning nad ei loe selle jagunemislepingu  rikkumiseks asjaolu, et Ühendav ühing 
on omandanud Redgate Keyman OÜ (registrikood 12659804) osa. 

3.4.3. nad on tutvunud selle lepingu sõlmimise aluseks olevate dokumentidega, ei soovi 
täiendavate dokumentide muretsemist ega tehinguga seotud asjaolude täiendavat 
kontrollimist notariaalakti tõestaja poolt ja nõustuvad nende sisuga. 

3.4.4. Perioodil 01.04.2016 kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole Ühendava ühingu ega selle 
kasusaavad omanikud teinud ilma teiste poolte kirjaliku nõusolekuta mistahes tehingut ega 
toimingut, kaasaarvatud ei ole võtnud vastu ühtegi otsust, mis väljub ühingu igapäevase 
majandustegevuse raamest, sealhulgas, kuid mitte ainult; 

3.4.4.1. laenude ja liisingute võtmine, tagatiste andmine, muude intressikandvate kohustuste 
võtmine, garantiide väljastamine; 

3.4.4.2. igapäevasest majandustegevusest väljuvate lepingute sõlmimine või kohustuste 
võtmine; 

3.4.4.3. optsioonilepingute ja muude osadega seotud lepingute sõlmimine; osaluste 
võõrandamine või pantimine; tütarettevõtete likvideerimine või reorganiseerimine 

3.4.4.4. muude erakorraliste väljamaksete tegemine osanikele või juhtkonna liikmetele. 
3.5. Notariaalakti tõestaja on kontrollinud järgneva: 
• Ühendava ühingu õigusvõime ja Ühendava ühingu esindaja esindusõigus e-notari 

infosüsteemist lepingu tõestamise päeval tehtud päringute alusel. 
• Ühendatava ühingu 1 õigusvõime ja Ühendatava ühingu 1 esindaja esindusõigus e-notari 

infosüsteemist lepingu tõestamise päeval tehtud päringute alusel. 
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• Ühendatava ühingu 2 õigusvõime ja Ühendatava ühingu 2 esindaja esindusõigus e-notari 
infosüsteemist lepingu tõestamise päeval tehtud päringute alusel. 

• Asjaolu, et Ühendava ühingu aktsionärid on selle lepingu sõlmimisega nõus – Ühendava 
ühingu aktsionäride erakorralise 29.06.2016.a protokolli alusel. 

 
4. Ühinemine 
 
4.1. Ühendatav ühing ühineb Ühendava ühinguga selles lepingus sätestatud tingimustel. 

Ühendav ühing ühendab Ühendatava ühingu endaga. 
4.2. Ühinemise tulemusel lõppeb Ühendatav ühing ning Ühendav ühing saab Ühendatava ühingu 

õigusjärglaseks. 
4.3. Ühinemisel jätkab Ühendav ühing tegevust oma ärinime all. 
4.4. Ühinevate ühingute juhatuste ja nõukogude liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid 

soodustusi ning ühinemise kandmisel Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse loetakse 
Ühendatava ühingu juhatuse liikmete volitused lõppenuks. 

4.5. Ühendava ühingu aktsiakapital hetkel on ükssada neliteist tuhat viissada kaheksa koma 
kaheksakümmend (114 508.80) eurot ja aktsiakapitali suuruseks peale ühinemist jääb 
ükssada neliteist tuhat viissada kaheksa koma kaheksakümmend (114 508.80) eurot. 

4.6. Peale ühinemist on Ühendava ühingu aktsionärideks on OÜ Brandeis Grupp, registrikood 
11385262, kellele hakkab kuuluma 896 ühendava ühingu aktsiat nimiväärtusega 63,9 eurot, 
mis moodustab kokku 50% Ühendava ühingu aktsiakapitalist ja OÜ Vahikalda 
Investeeringud, registrikood 11511235, kellele hakkab kuuluma 896 ühendava ühingu 
aktsiat nimiväärtusega 63,9 eurot, mis moodustab kokku 50% Ühendava ühingu 
aktsiakapitalist. 

 
5. Kokkulepe Ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmise kohta 
 
5.1. Ühendatav ühing 1, Ühendatav ühing 2 ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava 

ühingute vara, sealhulgas kõikide kinnisasjade ja registrisse kandmisele kuuluvate 
vallasasjade, tervikuna üleandmises Ühendavale ühingule. 

 
6. Ühinemise tagajärjed töötajatele 

 
6.1. Ühendatava ühingu töötajad saavad Ühendava ühingu töötajateks alates ühinemise kande 

Ühendava ühingu asukohajärgsesse äriregistrisse tegemise päevast. Samast päevast lähevad 
Ühendavale ühingule üle Ühendatava ühingu töötajatega sõlmitud töölepingutest tulenevad 
tööandja õigused ja kohustused.  

 
7. Ühinemise bilansipäev 

 
7.1. Ühinemise bilansipäev on esimene juuli kaks tuhat kuusteist (01.07.2016.a), millisest 

päevast loetakse Ühendatava ühingu tehingud tehtuks Ühendava ühingu arvel. 
 
8. Notariaalakti tõestaja selgitused 
 
8.1. Vastavalt äriseadustiku § 391 lg 3 alusel võib ühinemine toimuda likvideerimismenetluseta. 
8.2. Vastavalt äriseadustiku § 391 lg 4 alusel ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, 

sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. 
8.3. Vastavalt äriseadustiku § 393 lg 2 alusel ühinemisaruannet ei pea koostama, kui ühendatava 

ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus 
ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid. 
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8.4. Vastavalt äriseadustiku § 394 lg 2 alusel audiitor ei pea ühinemislepingut kontrollima, kui 
ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva ühingu kõik 
aktsionärid on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli. 

8.5. Vastavalt äriseadustiku § 397 lg 1 alusel ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, 
kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingud. Ühinemisotsus peab olema 
kirjalik. 

8.6. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike või 
aktsionäride koosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema 
häälteenamuse nõuet.  

8.7. Vastavalt äriseadustiku § 399 lg 1 peab ühendatav ühing avaldama viivitamata pärast 
ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse väljaandes Ametliku 
Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud ühingute võlausaldajatele ja teatama 
võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu 
jooksul, alates teate avaldamisest. 

8.8. Vastavalt äriseadustiku § 399 lg 2 peab ühendav ühing ülalnimetatud teate avaldamisest 
alates kuue kuu jooksul tagama ühinevate ühingute võlausaldajate esitatud nõuded, kui 
võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada 
nende nõuete täitmist.  

8.9. Ühendatava ühingu osasid, mis kuuluvad ühendavale ühingule, ei asendata ja need 
kaotavad kehtivuse.  

8.10. Vastavalt äriseadustiku § 397 lg 2: vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu 
heakskiitmise otsustamist tuleb osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist 
ühinemislepingu, ühinemisaruande ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. 

8.11. Vastavalt äriseadustiku § 400 lg 1 (1) esitavad ühineva ühingu juhatus või ühingut 
esindama õigustatud osanikud mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu 
heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks.  

8.12. Vastavalt äriseadustiku § 419 lg 4 vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat 
üldkoosolekut esitab juhatus ühinemislepingu äriregistri pidajale või avalikustab selle 
aktsiaseltsi kodulehel. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel peab see 
olema avalikkusele tasuta kättesaadav kuni üldkoosoleku lõppemiseni. Lisaks avaldab 
juhatus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. 
Teates tuleb märkida, kus või millisel kodulehe aadressil on võimalik tutvuda 
ühinemislepinguga ja teiste käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud dokumentidega ning 
saada nende dokumentide ärakirju. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel 
tuleb teates märkida ka ühinemislepingu avalikustamise kuupäev. 

8.13. Kui vähemalt 9/10 ühendatava osaühingu osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist 
kuulub ühendavale aktsiaseltsile, ei ole ühendamiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine 
ühendava aktsiaseltsi ühinemisotsusega, kui vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu 
heakskiitmise otsustamist ühendatava ühingu poolt on ühendava aktsiaseltsi juhatus 
avaldanud ühinemislepingu sõlmimise teate käesoleva seaduse § 419 lõikes 4 sätestatud 
korras ning esitanud aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks käesoleva seaduse § 
419 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda 
nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist ja 
põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust. Esindatuse määramisel ei arvestata 
ühendatava ühingu oma osasid või aktsiaid. 

8.14. Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu 
lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist 
äriregistrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale 
bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele 
kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta 
sätestatut. Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi 
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kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. 
Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga. 

8.15. Võlaõigusseaduse § 159 lg 2 kohaselt kaotab kahjustatud pool õiguse nõuda leppetrahvi, 
kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei 
teata, et ta leppetrahvi nõuab. 

8.16. Võlaõigusseaduse § 162 kohaselt võib kohus ebamõistlikult suure leppetrahvi korral 
tasumisele kuuluva leppetrahvi suurust vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige 
kohustuse täitmise ulatust kohustatud osapoole poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja 
lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei 
või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud. 

 
9. Originaal ja ärakirjade väljastamine 
 
9.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari 

büroos. 
9.2. Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti 

tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ärakirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes 
saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ärakirjale. Kui 
tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja 
notariaalakti kinnitatud ärakirja ka paberkandjal või digitaalselt. 

 
10. Lepingu sõlmimisega seotud kulud  
 
10.1. Lepingu sõlmimisega seotud kuludest:  
10.1.1. Ühinemiselepingu sõlmimisega seotud notaritasu tasub Ühendav ühing. 
 
Notari tasu ühinemislepingu tõestamisel on 359.10 eurot (tehinguväärtus 114 508.80 eurot: 
Notari tasu seaduse § 18 lg-d 2, 5). 
Notari tasu kokku   359.10 eurot. 
Käibemaks   71.82 eurot. 
Koos käibemaksuga  430.92 eurot. 
 
Notariaalakti ärakirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 
p-d 14 ja 15 (sisaldavad käibemaksu 20%): 

 A4 formaat A3 formaat 
digitaalärakiri portaalis eesti.ee tasuta tasuta 
paberkandjal ärakiri osalejale 0,23 eurot / lk 0,37 eurot / lk 
digitaalärakiri osalejale e-postiga 0,23 eurot / lk 0,37 eurot / lk 
digitaalärakiri ametiasutusele 15,3 eurot + 0,23 eurot / lk 15,3 eurot + 0,37 eurot / lk 

 
Notaritasu tasutakse notaribüroos sularahas või maksekaardiga. Notaril on õigus 
notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu 
tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud 
isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar 
tõestanud. Mitu kohustatud isikut vastutavad sama notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel 
solidaarselt. Notariaalakti tõestaja on osalejatele selgitanud, et osalejate kokkulepe notari tasu 
tasumise kohta lepingu tõestamisel kehtib vaid nende omavahelise kokkuleppena, notaril on 
õigus lepingu tõestamise eest ettenähtud notari tasu sisse nõuda ükskõik milliselt osalejalt. 
 
Notariaalakt on osalejatele akti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele 
läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul 
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omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid notariaalaktis nimetatud dokumentide 
ettelugemisest ja notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad teadlikud. 
 
 
_____________________________________________________________ 
ees- ja perekonnanimi     allkiri 
 
 
_____________________________________________________________ 
ees- ja perekonnanimi     allkiri 
 
 


