ARAKIRI

NARVA NOTAR SERGEI NIKONOV
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

5&0
AKTSIATE MUUGILEPING
Kiesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Narvas, kaheksateistknmnendal
veebruaril kahe tuhande viietelstkumnendal aastal (18.02.2015.a.) Narva notar Sergei
Nikonov, kelle bilroo asub Narvas, Kerese tn 4, poolt ning selles notariaalaktis osalejad
on
NARVA LINN, edaspidi nimetatud MiJUJA, mille esindajana tegutseb seaduslik esindaja
linnapea Eduard East, isikukood 36812112724, kes on toestajale tuntud isik,
Ja

EESTI ENERGIA NARVA ELEKTRIJAAMAD AS, registrikood 10579981, asukoht
Eesti Elektrijaam, Auvere kula, Vaivara vald, Ida-Vim maakond, e-posti aadress
nej@energia.ee, edaspidi nimetatud OSTJA, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud
juhatuse liige Tdnu Aas, isikukood 34908270247, kes on toestajale tuntud isik, molemad
pooled koos edaspidi nimetatud LEPINGUPOOLED,
kes solmivad lepingu alljargnevas:

1. Uldsatted
1.1. Miiiija soovib miiiia Ostjale ja Ostja soovib Miiiijalt osta viimasele kuuluvad Aktsiaselts
NARVA SOOJUSVORK, registrikood 10549419, asukoht Om 2, Narva linn (edaspidi
nimetatud Aktsiaselts) aktsiad.
1.2. Aktsiaselts NARVA SOOJUSVORK aktsiakapitali suurus on 519 251 (viissada
iiheksateist tuhat kakssada viiskiimmend uks) eurot ja 40 senti ning Aktsiaseltsi
aktsiakapital on jagatud 8126 (kaheksaks tuhandeks iihesaja kahekiimne kuueks)
nimeliseks aktsiaks, nimivaartusega 63 (kuuskiimmend kolm) eurot ja 90 senti.
1.3. Aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud Eesti vaartpaberite keskregistris (edaspidi
nimetatud EVK).

2. Lepingu ese
Kaesoleva lepinguga Miiiija miiiib ning Ostja ostab 2763 (kaks tuhat seitsesada kuuskiirnmend
kolm) Miiiijale kuuluvat Aktsiaseltsi nimelist aktsiat (ISIN kood EE3100059593), mis
moodustab 34% Aktsiaselts NARVA SOOJUSVORK aktsiakapitalist, edaspidi nimetatud
Aktsiad.

3. Poolte avaldused ja kinnitused
3.1. Poolte iihised avaldused ja kinnitused:
3.1.1. nende volitused on kehtivad ning nad omavad koiki oigusi solmida kaesolevat lepingut
selles toodud tingimustel;
'",-

3.1.2. Aktsiad miiiiakse kirjaliku avaliku enampakkumise korras vastavalt Narva
Linnavolikogu pooh 09.06.2005.a maarusega nr 18/56 kehtestatud "Linnavara
voorandamise korrale" ja Narva Linnavolikogu 20.11.2014.a otsusele nr 136
"Linnavara voorandamine (34% AS-i Narva Soojusvork aktsiaid)";
3.1.3. Aktsiate voorandamiseks korraldas Miiiija kirjaliku avaliku enampakkumise alghinnaga
1 000 000 (iiks miljon) eurot, mille voitjaks kinnitati Ostja, kes pakkus hinna 1 187 532
(iiks miljon iikssada kaheksakiimmend seitse tuhat viissada kolmkiimmend kaks) eurot;
3.1.4. Aktsiate kirjaliku avaliku enampakkumise tulemused on kinnitatud Narva
Linnavalitsuse 22.01.2015.a. otsusega nr 57-k "Ostja kinnitamine (34% AS-i Narva
Soojusvork aktsiaid);
3.1.5. nad on tutvunud kaesoleva lepingu solmimise aluseks olevate dokumentidega ja
aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate dokumentide muretsemist,
notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud asjaolude taiendavat kontrollimist
notariaalakti toestaja poolt.
3.2. Miiiija avaldab ja kinnitab, et talle teadaolevalt:
3.2.1. M1Uija on registreeritud EVK-s Aktsiate omanikuna, Aktsiate voorandamisoigust ei ole
piiratud ning Aktsiad ei ole koonnatud pandioigusega;
3.2.2. Aktsiate kuuluvust Miiiijale ei ole kaesoleva lepingu solmimise ajal vaidlustatud ei
kohtulikult ega kohtuvaliselt ning Miiiija voib moistlikult eeldada, et selliseks
vaidlustamiseks ei ole alust;
3.2.3. Aktsiate1 ei lasu mingeid volaoiguslikke ega asjaoiguslikke koormatisi, samuti pole
Miiiija solminud mingeid lepinguid koonnatiste seadmiseks tulevikus, ning puuduvad
koiksugu muud kolmandate isikute oigused aktsiate suhtes, mis voiksid takistada Ostja
poolset Aktsiate valdamist, kasutamist ja kasutamist;
3.2.4. lepingu solmimine ja taitmine ei riku mistahes kolmanda isikuga solmitud lepingut ega
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materiaaloiguse normi;
3.2.5. Mtltija on taitnud nouetekohaselt koik Aktsiatest tulenevad aktsionari kohustused
Aktsiaseltsi ees. Aktsiad on seaduslikult valja lastud ning nende eest on tasutud
tiiielikult ja noutekohaselt;
3.2.6. lepingu solmimise kuupaeva seisuga ei ole jous Aktsiaseltsi aktsiakapitali vahendamise
otsust, millega Aktsiad tiihistatakse vOi nende nimivaartust vahendatakse, samuti ei ole
jous Aktsiaseltsi kapitali suurendamise otsust. Aktsiaselts ei ole saatnud laiali teadet
aktsionaride illdkoosoleku kokkukutsumise kohta, millega kavatsetakse muuta
Aktsiaseltsi kapitali voi Aktsiatega seotud oigusi;
3.2.7.lepingu solmimise paeva seisuga ei ole solmitud lepinguid ega voetud vastu otsuseid
Aktsiaseltsi iihinemiseks, jagunemiseks, iimberkujundamiseks ega Iopetamiseks,
samuti ei ole algatatud Aktsiaseltsi likvideerimismenetlust ega pankrotimenetlust;
3.2.8. talon koik oigused ja volitused solmida ning taita kaesolevat lepingut. Mtltlja ei ole
solminud uhtegi lepingut ega andnud lubadust, mis takistaks voi valistaks kaesoleva
lepingu solmimlse ja taitmise,
3.3. Ostja esindaja avaldab ja kinnitab, et:
3.3.1. kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik ariuhingu sisesed
nousolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud kaesolevast lepingust tulenevate
kohustuste nouetekohaseks taitmiseks, on saadud;
3.3.2. ta on teadlik Aktsiate omandamisega tekkivatest Oigustest ja kohustustest;
3.3.3. Ostja on Aktsiaselts NARVA SOOJUSVORK aktsionar, Ostjale kuulub 66%
Aktsiaselts NARVA SOOJUSVORK aktsiakapitalist ning Ostja teab Aktsiaselts
NARVA SOOJUSVORK majanduslikku olukorda.

4. Aktsiate hind ja hinna tasumine
4.1. Miiiija muub ja Ostja ostab Aktsiad hinnaga kokku 1 187 532 (iiks miljon iikssada
kaheksakiimmend seitse tuhat viissada kolmkiimmend kaks) eurot.
4.2. OSTJA palub hoiustada raha summas 1 101 037 (iiks miljon iikssada iiks tuhat
kolmkiimmend seitse) eurot lepingu toestava·· notari notarikontole nr
EE762200221021980920 Swedbankis. Nimetatud rahasumma hoiustatakse
notarikontole Aktsiate miiiigihinna vastava osa tasumise kohustuse kohase tiitmise
tagamiseks. Hoiustatud raha makstakse notarikontolt vilja lepingu eseme miiiijale
voi miiilja poolt miliigilepingus nimetatud isiku(te)le.
4.3. Osa muugihinnast, summas 1 101 037 (iiks miljon iikssada iiks tuhat kolmkiimmend
seitse) eurot, on kaesoleva lepingu solmimise hetkeks hoiustatud lepingu toestava notari
notarikontole ning MUOJA ja OSTJA lepivad kokku, et notar edastab hoiustatud raha
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti pangakontole nr EE501010220049686019
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SEB Pangas kolme (3) pangapaeva jooksul arvates Muuja poolt notarile lepingu punktis
6.2. nimetatud kontohalduri poolt voorandamiskorralduse taitmiseks votmise kinnituse
koopia esitamise paevast selgitusega "Aktsiaselts NARVA SOOJUSVORK aktsiate
muugihinna osa".
4.2. Ulejaanud osa muugihinnast, summas 86 495 (kaheksaldimmend kuus tuhat nelisada
uheksakummend viis) eurot, on OSTJA poolt MOOJALE tasutud enne kaesolevale
lepingule alla kirjutamist tagatisrahana ja MUUJA esindaja toendab oma allkirjaga
kaesoleval Iepingul nimetatud summa tasumist.

5. Omandioiguse iileminek
5.1. Pooled on kokku leppinud, et omandioigus Aktsiatele laheb Muujalt Ostjale Ille
kaesoleva lepingu notariaalse toestamise hetkest.
5.2. Pooled on teadlikud, et tulenevalt ariseadustiku §-st 229 19 4 loetakse Aktsiaseltsi suhtes
Aktsiad Ostjale iile Iainuks Ostja kandmisest aktsiaraamatusse ning tulenevalt
ariseadustiku §-st 228 19 2 kuuluvad nimelisest aktsiast tulenevad oigused isikule, kes on
aktsionarina kantud aktsiaraamatusse (EVK-sse).

6. Korraldused kontohalduritele
6.1. Pooled kohustuvad andma kaesoleva lepingu solmimise paeval oma kontohalduritele
vastavad voorandamis- ja omandamiskorraldused Aktsiate iilekandmiseks Mtlilja
vaartpaberikontolt nr 99100420546 Ostja vaartpaberikontole nr 99100368417.
6.2. Parast kaesoleva lepingu punktis 6.1 nimetatud korralduste taitmiseks andmist
kohustuvad Pooled edastama viivitamatult iiksteisele kontohaldurite kinnitused
korralduste taitmiseks votmise kohta.
6.3. Alates kaesoleva lepingu joustumisest kuni Ostja kandmiseni Aktsiaseltsi aktsionaride
nimekirja kohustub Muuja:
6.3.1. mitte sclmima Aktsiaseltsi aktsionaride nimekirjale tuginedes kolmandate isikuga
lepinguid Aktsiate voorandamiseks voi korrmamiseks ega kokkuleppeid seoses
Aktsiatest tulenevate aktsionari oiguste teostamisega;
6.3.2. ilma Ostja eelneva kirjaliku nousolekuta mitte tegema toiminguid, s.h mitte haaletama
otsuste poolt, mis voivad kaasa tuua Aktsiate vaartuse vahenemise voi Aktsiatega seotud
oiguste muutumise.

7. Lepingu joustumine ja kehtivus
Leping joustub selle solmimise momendist ning on kehtiv kuni lepingust tulenevate
4

kohustuste nouetekohase taitmiseni Poolte poolt. Lepingust on voimalik taganeda seaduses
toodud alustel ja korras.

8. Teated
Lepinguga seotud teated tuleb edastada Poolte lepingus margitud aadresside1e. Teadete
edastamine toimub telefoni, e-posti voi faksi teel, v.a juhul, kui lepingu kohaselt tuleb teade
esitada kirjalikus vormis. Lepingu kohaselt tuleb esitada kirjalikus vormis lepingu
rikkumisega ning oiguskaitsevahendi kasutamisega seotud teated.

9. Vaaramatu joud
~.

9.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetaitmist voi mittenouetekohast taitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks, kui s~1J~P911jllseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled lepingu
solmimisel ei nainud ette ega voinudki ette naha (Vaaramatu joud).
9.2. Pool, kelle tegevus lepingujargsete kohustuste taitmisel on takistatud VWiramatu jou
asjaolude tottu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

10. Muud tingimused
10.1. Lepingu muudatused ja taiendused vormistatakse kirjalikult ning kirjutatakse alla
m51ema Poole poolt. Kirjaliku vormi mittejargimisel on muudatused tiihised.
10.2. Lepingust tulenevad vaidlused puutakse lahendada pooltevaheliste Iabiraakimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisellahendatakse vaidlused kohtu korras Vim Maakohtus.
10.3. Pooled konsulteerivad omavahel lepingu solmimist ja taitmist puudutavate avalike
teadaannete ning informatsiooni avaldamise osas, s.h informatsiooni avaldamise
ajastamise osas.
10.4. Pooled kohustuvad mitte tegema lepingu sisu ja tingimusi teatavaks kolmandale isikule
ilma teise Poole kirjaliku nousolekuta. Juhul, kui ilks Pooltest on kohustatud andma
kolmandatele isikutele lepingu kohta informatsiooni Eesti Vabariigi Oigusaktidega
ettenahtud korras, informeerib ta sellest teist PooIt. Kaesolev konfidentsiaalsuse neue
ei laiene informatsiooni avaldamisele Poolte audiitoritele, pankadele ja juriidilistele
noustajatele.
10.5. Kummalgi Poolel ei ole oigust lepingust tulenevaid oigusi ega kohustusi file anda
kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nousolekuta.
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11. Notari selgitused
Notariaalakti toestaja on osalejatele selgitanud:

•

Ariseadustiku § 229 19 4 kohaselt, on Ostjal oigus nouda enda kandmist aktsionarina
aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi suhtes loetakse aktsia ulelainuks omandaja kandmisest
aktsiaraamatusse;

•

Ariseadustiku § 289-1 kohaselt, kui aktsiaseltsi koik aktsiad kuuluvad uhele aktsionarile
voi kui tihe aktsionari korval kuuluvad selle aktsiase1tsi aktsiad ainult aktsiaseltsile
endale, peab juhatus viivitamatult esitama ariregistri pidajale sellekohase kirjaliku
teadaande. Teadaandes tuleb ara naidata ainuaktsionari nimi, aadress ja isiku- vci
registrikood. Teadaannet sailitatakse aritoimikus. Teatamiskohustuse rikkumise1
vastutavad juhatuse liikmed sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

•

Seadus ei noua aktsiate mtitigilepingu notariaalset toestamist, kuid lepingupooled
soovivad solmida kaesoleva lepingu notariaalselt toestatud vormis;

•

kaesolevasse lepingusse tuleb markida koik lepingu eseme muugiga seotud kokkulepped.
Vastavalt volaoigusseaduse § 11 19 3 tuleb lepinguga samas notariaalselt toestatud vormis
solmida ka kokkulepped tagatiste ja teiste-kervalkohustuste kohta. Tsiviilseadustiku
tildosa seaduse § 83 19 1 kohaselt on seaduses satestatud vormi jargimata jatmise korral
tehing tuhine, kui seadusest voi vormi noudmise eesmargist ei tulene teisiti;

•

Volaoigusseaduse § 122 19 1 kohaselt, loetakse tagasivotmise oiguseta hoiustamise korral,
et hoiustamisega on volgnik kohustuse taitnud hoiustamise ajal;

•

Tsiviilseadustiku illdosa seaduse § 76 19 2 kohaselt, kui isiku oigus temale kuuluvat eset
kasutada on tehinguga valistatud voi piiratud ja isik kasutab eset, rikkudes seelabi
tehingust tulenevat kohustust, ei too see kaasa kasutustehingu kehtetust ja isiku vastu saab
esitada uksnes kohustuse rikkumisest tuleneva noude.

12. Loppsatted
Kaesoleva lepingu solmimisega seotud kulutused tasub OSTJA.
Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud tihes originaaleksemplaris, mis sailib notar Sergei
Nikonovi btiroos. Osalejatele soovil valjastab notariaalakti toestaja kaesoleva notariaalakti
kinnitatud voi kinnitamata arakirjad paberkandjal voi digitaalselt. Toestamisseaduse §-i 48
kohase1t asendab arakirja valdamine oigustoimingutes notariaalakti originaali valdamist.
Notariaalakti digitaalne arakiri on osalejatele
kattesaadav
ka riigiportaalis
www.eesti.ee.
Kaesolev notariaalakt on osalejatele akti toestaja juuresolekul ette loetud, antud enne
heakskiitmist osalejatele labivaatamiseks ning seejarel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti
toestaja juuresolekul omakaeliselt alla kirjutatud.
- ' Mililgilepingu ja asjaciguslepingu toestamise eest notaritasu 3 452.86 eurot (tehinguvaartus
1 187532.00 eurot: notari tasu seaduse §§ 3 Ig 2,22,23 P 2).
Tasu hoiustamise eest 401.33 eurot (tehinguvaartus I 101 037.00 eurot: notari tasu seaduse § 3,
22, 291g 3 pI).
notariaaltoimingu seotud kulude huvitamine (vaartpaberite omanike nimekirja jareleparimine)
2.40 eurot (notari tasu seaduse § 361g 1).

6

Notaritasu kokku 3855.39 eurot, millele Iisandub Itiiibemaks (20%) 771.08 eurot.
Tasumisele kuulub kokku 4 626.47 eurot.

(allkiri)

(ees- ja perekonnanimi)

Allkiri

Ees- ja perekonnanimi

(ees- ja perekonnanimi)

(allklri)
Allkiri

Ees- ja perekonnanimi

Notar Sergei Nikonov (allkiri) (pitser)

Narvas, kaheksateistkiimnendal
(l8.02.2015.a.).

veebruaril

kahe

tuhande

viieteistkiimnendal

aastal

Mina, Narva notar Sergei Nikonov, kelle buroo asub Narvas, Kerese tn 4, kinnitan kaesoleva
arakirja, mis on tehtud originaaldokumendist-oigsust.
Toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab arakirja valdamine 5igustoimingutes notariaalakti
originaali valdamist.
Arakiri valjastatakse Narva linna esindajale.

Notari tasu
Kaibemaks
Kokku

1.33 eurot (notari tasu seaduse § 35 19 1 P 2).
0.27 eurot.
1.60 eurot.

Kaesolevas dokumendis on 7 noori ja re1jeefpitseri abil koidetud lehte.
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