AKTSIASELTSI,,KADRINA
SOOJUS"
POHIKIRI
I Uldsatted
1.1 Aktsiaseltsitiranimi,asukoht,tegevusala
1.1.1. Aktsiaseltsi
iirinimekson AS KadrinaSoojus
1.I.2. Aktsiaseltsi
asukohaks
on Kadrinaalev.EestiVabariik
1.1.3. Aktsiaseltsi
tegevusaladeks
on:
1.1.3.I .soojusenergia
tootmineja mtiiik
j a kanalisatsioonialaste
Ll .3.2.veevarustuseteenuste
osutamine
jaotusvdrkude
1.1.3.3.soojusenergia,
veeviirgijakanalisatsiooni
teenindamine
j
1.I .3.4.ki.itte-a tarbeveesiisteemide
teenindamine
1.1.3.5.transporditeenuste
osutamine(EestiVabariigipiires)
ja l6peb31. detsembril.
1.1.4Aktsiaseltsi
majandusaasta
algab01.jaanuarist
1.1.5Aktsiaseltson asutatudmditramata
ajaks.Aktsiaseltson munitsipaalettevdtte
,,Kadrina
Soojus" 6igusjdrglane.
II Aktsiakapital,aktsiadja reservkapital.
2.1.Aktsiakapitalimiinimum suuruseks
on 166 168,80eurot(tikssadakuuskiimmendkuustuhat
ja
sadakuusktimmend
kaheksaeurot kaheksaktimmend
senti)ja maksimumaktsiakapitali
suuruseks
on 664 675,2}eurot(kuussada
kuusktimmend
neli tuhatkuussadaseitsekiimmend
viis
eurotja kakskiimmendsenti.
2.2. ltktsiakapitalonjaotatud6,30eurose(kuueeuroja kolmektimnesendise)nimiviiiirtusega
nimelisteksaktsiateks.
2.3.Kehtetu.
2.4.AktsionZirilei ole digustn6udaendanimeliseaktsiavahetamistesitajaaktsia
vastu.
2.5.Aktsiateeestv6ib tasudanii rahalistekui ka mitterahalistesissemaksetega.
Rahalised
sissemaksed
tulebtasudaaktsiaseltsipangaarvele.
Mitterahalisisissemakseid
hindab
aktsiakapitalisuurendamise
otsusega
miiiiratudisik ja hindamistkontrollib audiitor.
2.6.Kahjumikatmiseksja aktsiakapitalisuurendamiseks
moodustabaktsiaselts
reservkapitali,
mille suuruseks
on 1/10aktsiakapitalist.
Kuni nimetatudsuurusesaavutamiseni
kantakse
reservkapit
ali igal aastal1/20 puhaskasumist.
j a koormamine.
III Aktsiatev6drandamine
3.1.Aktsioniirilon 6igusaktsiaidvabaltv66randada.
3.2.Aktsia omandajalon 6igusn6udaendakandmistaktsiontirinaaktsiaraamatusse.
Aktsiaseltsi
suhtesloetakseaktsiai.ileldinuksomandaj
a kandmisestaktsiaraamatusse.
IV Juhatus.
4.1.Aktsiaseltsijuhib 1-liikmelinejuhatusfiuhataja).Juhatajavalib ja kutsubtagasindukogu.
4.2.Iuhatajadigusedja kohustused
miiiirataksekindlakstemagasdlmitavaslepingus.Lepingu
s61mib,muudabja ldpetabndukogu.

V Ndukogu.
5.1.Aktsiaseltsitegevustplaneeribja juhtimist konaldabningjuhatajategevuserilejtirelevalvet
ja koosnebkolmestliikmest.N6ukoguteeb
teostabndukogu,mis on valitud viieks aastaks
otsuseidseaduses
stitestatud
korras.
5.2.N6ukoguannabjuhatuselekorraldusiaktsiaseltsi
juhtimisekorraldamisel.
Ndukogu
juhatusele
ndusolekon
vajalik tehingutetegemiseks,
mis viiljuvadigapiievase
majandustegevuse
raamest,eelkdigetehingutetegemiseks
millegakaasneb:
5.2.I. osaluseomandamine
v6i l6ppemineteistesi.ihingutes
vdi;
5.2.2.ettevdtteomandamine,
vddrandamine
ning selletegevuseldpetaminevdi;
ja registrisse
5.2.3.kinnisasjade
ja koormamine
kantudvallasasjade
vdOrandamine
vdi;
ja sulgemine
5.2.4.vdlisfiliaalideasutamine
vdi;
5.2.5.investeeringute
tegemine,mis tiletavadselleksmajandusaastaks
etteniihtudkulutuste
summavdi;
5.2.6.laenudeandmineja vdlakohustuste
tagamine,kui seeviiljub igapiievase
majandustegevuse
raamest.
5.3.Ndukogumiiiirabja kutsubtagasiprokuristi.
VI Uldkoosolek
6.1.Aktsiaseltsikdrgemaksjuhtorganikson tildkoosolek.Uldkoosolektoimubaktsiaseltsi
asukohas
kui tildkoosolekutoimumiseteatesei ole miireitudteistkohta.
piidevuses
6.2.Uldkoosoleku
on:
pdhikirj
6.2.1.
a muutmine;
j a viihendamine
6.2.2.aktsiakapitalisuurendamine
;
6.2.3.vahetusvdlakirj
adeviilj alaskmine;
6.2.4.ndukoguliikmetevaliminej a tagasikutsumine;
6.2.5.audiitorivalimine;
6.2..6.erikontrollimii?iramine;
ja kasumijaotamine;
6.2.7.majandusaasta
aruande
kinnitamine
jagunemise
jatimberkujundamise
6.2.8.aktsiaseltsi
lOpetamise,
i.ihinemise,
otsustamine;
6.2.9.juhatuse
v6i ndukoguliikme vdi aktsioniirivastundudeesitamise
ja
otsustamine
aktsiaseltsiesindaja miiiiraminesellesndudes;
6.2.10.muudeseadusega
tildkoosolekupiidevusse
antudktisimusteotsustamine.
6.3.Uldkoosolekukutsubkokkujuhataja.
6.4.Konalisetildkoosolekukutsubjuhatuskokku hiljemaltkuuekuujooksul peale
majandusaasta
ldppemist.Erakorralinetildkoosolekkutsutaksekokku seaduses
stitestatud
tingimustel.
6.5.Uldkoosolekutoimumiseteatesaadabjuhatajak6igilealtsioniiridele,kellel on nimelised
aktsiad.Teadesaadetakse
aktsiaraamatusse
antudaadressil.
6.6 Konalisestiildkoosolekutoimumisestpeabetteteatamaviihemaltkolm niidalat.Erakorralise
tildkoosolekutoimumisestpeabetteteatamaviihemaltriheniidala. Uldkoosolekutoimumise
teatespeabntiitamaseaduses
siitestatud
andmed.
6.7.Uldkoosolekon piidevvastuv6tmaotsuseid,kui sellelon esindatudviihemaltpool
aktsiategaesindatudhiiiiltest.Kui i.ildkoosolek
ei ole otsustusvdimeline,
kutsubjuhatuskolme
jooksul
niidala
kokku uuekoosolekusamaptievakorraga.
Uus koosolekon ptidevvastuvStma
otsuseidsdltumatakoosolekulesindatudhiiiiltest.
6.8.Uldkoosoleku
protokollitakse.
otsuseid
6.9.Iga aktsiaannabtildkoosolekultihehiiiile.

VII Kasumijaotamine.
7.1Aktsioniirilemakstakseosapuhaskasumist
(dividendid)vastavalttemaaktsiate
nimiviiiirtusele.
7.2Aktsiaseltsilekuuluvaidaktsiaidkasumijaotamiselei arvestata.
7.3.Aktsiontiridelon 6igussaadadividendi,kui kasumijaotamineaktsioniiridevahelei ole
viilj astatudvastavaltseadusele.
j a iimberkujundamine
VIII Likvideerimine,tihinemine,j agunemine
Aktsiaseltsilikvideerimine,iihinemine,jagunemineja timberkujundamine
toimub seaduses
siitestatud
korras.
P6hikirion kinnitatudKadrinaVallavolikogu25.maiI20ll.a.otsusega
nr 135,,Aktsiaseltsi
KadrinaSoojuspdhikirja muutmine'..

