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Osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi
Põlva Soojus ühendamine ja
ühinemislepingu heakskiitmine
Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/36 "Osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva
Soojus ühinemise algatamine" algatati Põlva vallale kuuluvate äriühingute osaühing Ahja Soojus
ja Aktsiaselts Põlva Soojus ühinemine.
Osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva Soojus sõlmisid 05.09.2018 ühinemislepingu.
Eelnevast tulenevalt, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35
lõike 3 alusel, kooskõlas äriseadustiku §-dega 392 ja 397, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Ühendada Põlva vallale kuuluvad äriühingud osaühing Ahja Soojus (registrikood 10302825,
ühendatav ühing) ja Aktsiaselts Põlva Soojus (registrikood 10244660, ühendav ühing).
2. Kiita heaks 05.09.2018 sõlmitud ja Põlva notar Ere Kürsa notariaalselt tõestatud osaühingu
Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühinemisleping vastavalt lisale.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 27.08.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/95 "Osaühingu Ahja
Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühendamine ja ühinemislepingu heakskiitmine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi 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 või linn, asutamise, ühinemise,
jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise volikogu.
Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/36 "Osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva
Soojus ühinemise algatamine" algatati Põlva vallale kuuluvate äriühingute osaühing Ahja Soojus
ja Aktsiaselts Põlva Soojus ühinemine.
Ühinemise protsess algab notariaalse ühinemislepingu sõlmimisega, ühinemislepingu
allkirjastavad ühinevate ühingute juhatuste liikmed. Lepingus määratakse kindlaks ühinemise
tingimused, sealhulgas see, millised ühingud ühinevad (kes on ühendav ühing ja kes ühendatav
ühing), milline on ühingute osade või aktsiate asendussuhe, ühendava ühingu osade või aktsiate
üleandmise tingimused, töötajate tingimused, ühinemise bilansipäev ja muud olulised
tingimused. Ühinemislepingu kohustuslik sisu on toodud ÄS §-s 392.
Põlva notar Ere Kürsa koostas ja tõestas osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus
ühinemislepingu 05.09.2018.
Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 392 lõike 4 kohaselt peab ühinemisleping olema notariaalselt
tõestatud ja sama seaduse § 397 lõike 1 kohaselt tekivad ühinemislepingust õigused ja
kohustused, kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingud. Ühinemisotsus peab
olema kirjalik.
Tulenevalt ÄS § 412 lõikest 1 on ühinemisotsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt
2/3 osanike koosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet.
Otsusega ühendatakse Põlva vallale kuuluvad äriühingud osaühing Ahja Soojus
(registrikood 10302825, ühendatav ühing) ja Aktsiaselts Põlva Soojus (registrikood
10244660, ühendav ühing) ning kiidetakse heaks 05.09.2018 sõlmitud ja Põlva notar Ere
Kürsa tõestatud osaühingu Ahja Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus ühinemisleping.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu 2/3 häälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.09.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu majanduskomisjonile.
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