
EELNÖU

Ariseadustiku muutmise seadus

§ l. Ariseadustiku muutmine

Ariseadustikus tehaksejärgmised muudatused:

l) paragrahvi §166 löiget 2 täiendatakse teise lausegajärgmises sönastuses:
,,Juhatus ei voi keeldudajärgmise teabe andmisest:

a) teave osakapitali suuruse muutmise, iihinemise, jagunemise, umberkujundamise, osaluste
omandamise voi muude äriuhingu olemusega seotud oluliste muudatuste ning muudatuste
pöhjuste kohta;

b) teave pöhikirja muudatuste ning nende pöhjuste kohta;

c) teave juhtorganite liikmete nimetannisegajajuhtorganite tegevusega seoses;
d) majandustegevuse ulevaade;

e) teave seotud osapooltega tehtud tehingute kohta;

f) muu teave, mis on osanikule vajalik osaniku pädevuses olevate ulesannete täitmiseks.";
2) seadustikku täiendatakse paragrahviga 1661 järgmises sönastuses:
„§ 1661. Osaniku väljaastumine osauhingust

(l) Osanikul on möjuval pöhjusel öigus osauhingust väljä astuda. Pöhjus on möjuv, kui selle
esinemisel ei saa köiki asjaolusidja osanike vahelisi suhteid arvestades osanikult möistlikult oodata
osanikuna jätkamist, eelköige kui osaiihingu voi teiste osanike tegevuse tagajärjel muutuvad
osaniku poolt osa omandamise aluseks olnud öiguslikud voi majanduslikud asjaolud viisil, mida
osanik ei saanud osa omandamisel möistlikult oodata.

(2) Osanik ei voi osauhingust väljä astuda, kui asjaolude muutumine on vöimalik muul
möistlikult oodataval viisil uletada.

(3) Väljaastumine toimub väljaastumisavalduse esitamisega osauhingu juhatusele.
(4) Osaniku väljaastumisel maksab osauhing väljaastunud osanikule tema osa eest öiglase
hiivitise, mis vastab tema osa väärtusele väljaastumise avalduse esitamise päeval. Vaidluse korral
määrab htivitise suuruse kohus.

(5) Osanikul ei ole öigust nouda löikes 3 sätestatud huvitist, kui huvitise maksmine läheks
vastuollu §-i 157 löikes 3 sätestatud osanikuleväljamaksetegemise keeluga. Selliseljuhul otsustab
kohus väljaastumiseks öigustatud osaniku nöudel osauhingu löpetamise.

(6) Peale käesoleva paragrahvi löikes 3 nimetatud huvitise maksmist on osauhingul öigus
vöörandada väljaastunud osaniku osa teistele osanikele voi kolmandatele isikutele voi osa tiihistada
ning vähendada vastavalt osakapitali.";

3) paragrahvi 179 löige 5 muudetakseja sönastataksejärgmiselt:

,,(5) Pärast majandusaasta aruande kinnitamist ning kohustuslikku reservkapitali eraldise tegemist
jaotatakse osauhingu puhaskasum osanike vahel dividendidena, kui osauhingu pöhikirjas voi
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osanike otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 osanike koosolekul esindatud osanike häältest,
ei ole ette nähtud teisiti. Kasumi jaotamise ettepanekus tuleb märkida § 332 löikes 3 nimetatud
andmed. Kasumijaotamise otsusele kohaldatakse vastavalt §-s 335 sätestatut.";
4) paragrahvi 178 täiendatakse löikega 7 järgmises sönastuses:
,,Kui kohus tunnistab osanike koosoleku otsuse kehtetuks pöhjusel, et selle poolt antud hääled on
antud seaduse voi pöhikirja sätteid rikkudes, ei arvestata neid haali esindatuse määramisel.";
5) seadustikku täiendatakse paragrahviga 1911 järgmises sönastuses:
„§ 1911. Nöuete esitamine
(l) Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, vöivad nouda, et osanike
koosolek otsustaks osatihingu poolt §-des 146, 156, 158, 1671, § 185 löikes 2, §-des 187, 188 voi
327 nimetatud nöude voi muu osaniku, juhatuse voi nöukogu liikme voi muu isiku vastu, kelle
vastu saab osaiihing esitada uhingu juhtimisest voi kahjustamisest tulenevaid nöudeid, suunatud
nöude esitamise.

(2) Kui osanikud nöude esitamist löikes l nimetatud juhul ei otsusta, vöivad osanikud, kelle
häältega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, nouda nöude esitamise otsustamist ning selleks
osauhingule esindaja määramist kohtu poolt. Kohus otsustab osatihingu poolt nöude esitamise ja
esindaja määramisejuhul, kui osanike poolt nöude esitamisest keeldumine on vastuolus osaiihingu
huvidega voi osanike vahelise kohustusega järgida omavahelistes suhetes hea usu pöhimötet ja
arvestada tiksteise öigustatud huve. Kohus kuulab enne nöude esitamise otsustamist ja esindaja
määramist ära ka osaiihingu juhatuse ja nöukogu liikmed.
(3) Osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, vöivad käesoleva
paragrahvi löikes 2 sätestatud korras nouda ka osanike nimetatud osauhingu esindaja asendamist,
kui osanike määratud esindajategutseb ilmselgelt vastuolus osatihingu huvidega. Kohus kuulab ära
ka osanike määratud osaiihingu esindaja.

(4)
isik.

Kohtu poolt määratud esindajaks vöib olla advokaat voi muu piisavate öigusteadmistega

(5) Kohtu poolt nöude esitamise otsustamise ja esindaja määramise korral voib kohus
kohustada osauhingut kandma nöude esitamisega seotud kulud ettemaksena voi maksma esindajale
kohtu poolt määratud tasu.

(6) Juhatuse ja nöukogu liikmed peavad vöimaldama kohtu poolt määratud esindajal tutvuda
köigi nöude esitamiseks vajalike dokumentidega, teha neist ärakirju ning andma muud nöude
esitamiseks vajalikku teavet. See öigus on kohtu poolt määratud esindajal ka osauhinguga samas
kontsernis olevate äriiihingute suhtes. Kohtu poolt määratud esindaja peab hoidma osauhingu
ärisaladust. Dokumentidega tutvumise vöimaldamisest voi teabe andmisest keeldumise korral vöib
kohtu poolt määratud esindaja esitada kahe nädalajooksul, alates keeldumise saamisest, voi neljä
nädala jooksul, alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita menetluses kohtule
avaldusejuhatuse voi nöukogu liikmete kohustamiseks teavet andma voi dokumentidega tutvumist
vöimaldama.";

6) paragrahvi 276 löiget l täiendatakse teiseja kolmanda lausegajärgmises sönastuses:
»Aktsiaselts peab aktsionäridele dividendidena väljä maksma vähemalt poole summast, mida vöib
aktsionäride vahel kasumina jaotada. Uldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4



uldkoosolekul esindatud häältest, vöibjuhul, kui kasumi jaotamata jätmine on möistliku ettevötja
hinnangul vajalik ettevötte jätkusuutlikkuse tagamiseks, kasumi jaotamise välistada voi seda
piirata.";

7) paragrahvi 287 löiget 2 täiendatakse teise lausegajärgmises sönastuses:
,,Juhatus ei voi keeldudajärgmise teabe andmisest:

a) teave aktsiakapitali suuruse muutmise, uhinemise, jagunemise, umberkujundamise,
osaluste omandamise voi muude äriiihingu olemusega seotud oluliste muudatuste ning muudatuste
pöhjuste kohta;

b) teave pöhikirja muudatuste ning nende pöhjuste kohta;

c) teave juhtorganite liikmete nimetamisega ja juhtorganite tegevusega seoses;
d) majandustegevuse ulevaade;

e) teave seotud osapooltega tehtud tehingute kohta;

f) muu teave, mis on aktsionärile vajalik iildkoosoleku päevakorras oleva kusimuse
arutamiseks.";

8) seadustikku täiendatakse paragrahviga 287' järgmises sönastuses:
„§ 2871. Aktsionäri väljaastumine aktsiaseltsist

(l) Aktsiaseltsist, mille aktsiad ei ole kauplemisele vöetud reguleeritud väärtpaberiturul, on
aktsionäril öigus möjuval pöhjusel väljä astuda käesoleva seaduse §-s 1661 sätestatud alustel ja
korras.

(2) Aktsiaseltsist, mille aktsiad on kauplemisele vöetud reguleeritud väärtpaberiturul, on
aktsionäril öigus käesoleva seaduse §-s 166' sätestatud alustelja korras väljä astuda, kui aktsiaselts
on vötnud vastu otsuse aktsiate reguleeritud väärtpaberiturul kauplemise löpetamiseks.";
9) §-i 302 täiendatakse löikega 7järgmises sönastuses:

,,Kui kohus tunnistab uldkoosoleku otsuse kehtetuks pöhjusel, et selle poolt antud hääled on antud
seaduse voi pöhikirja sätteid rikkudes, ei arvestata neid haali esindatuse määramisel.";
10) seadustikku täiendatakse §-ga 3301 järgmises sönastuses:
„§ 3301. Nöuete esitamine

(l) Aktsionäride uldkoosolekul vöivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10
aktsiakapitalist, nouda, et aktsionäride uldkoosolek otsustaks aktsiaseltsi poolt §-des 146, 156,158,
1671, § 185 löikes 2, §-des 187, 188 voi 327 nimetatud nöude voi muu aktsionäri, juhatuse voi
nöukogu liikme voi muu isiku vastu, kelle vastu saab aktsiaselts esitada aktsiaseltsi juhtimisest voi
kahjustamisest tulenevaid nöudeid, suunatud nöude esitamise.

(2) Kui iildkoosolek nöude esitamist käesoleva paragrahvi löikes l nimetatudjuhul ei otsasta,
vöivad aktsionärid, kelle häältega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nouda nöude
esitamise otsustamist ning selleks aktsiaseltsile esindaja määramist kohtu poolt. Kohus otsustab
aktsiaseltsi poolt nöude esitamise ja esindaja määramise juhul, kui aktsionäride poolt nöude
esitamisest keeldumine on vastuolus aktsionäride huvidega voi aktsionäride vahelise kohustusega
järgida omavahelistes suhetes hea usu pöhimötet ja arvestada tiksteise öigustatud huve. Kohus



kuulab enne nöude esitamise otsustamist ja esindaja määramist ära ka aktsiaseltsi juhatuse ja
nöukogu liikmed.
(3) Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, vöivad käesoleva
paragrahvi löikes 2 sätestatud korras nouda ka aktsionäride nimetatud aktsiaseltsi esindaja
asendamist, kui aktsionäride määratud esindajategutseb ilmselgelt vastuolus aktsiaseltsi huvidega.
Kohus kuulab ära ka aktsionäride määratud aktsiaseltsi esindaja.

(4)
isik.

Kohtu poolt määratud esindajaks vöib olla advokaat voi muu piisavate öigusteadmistega

(5) Kohtu poolt nöude esitamise otsustamise ja esindaja määramise korral vöib kohus
kohustada aktsiaseltsi kandma nöude esitamisega seotud kulud ettemaksena voi maksma esindajale
kohtu poolt määratud tasu.

(6) Juhatuse ja nöukogu liikmed peavad vöimaldama kohtu poolt määratud esindajal tutvuda
köigi nöude esitamiseks vajalike dokumentidega, teha neist ärakirju ning andma muud nöude
esitamiseks vajalikku teavet. See öigus on kohtu poolt määratud esindajal ka aktsiaseltsiga samas
kontsernis olevate äriuhingute suhtes. Kohtu poolt määratud esindaja peab hoidma aktsiaseltsi
ärisaladust. Dokumentidega tutvumise vöimaldamisest voi teabe andmisest keeldumise korral vöib
kohtu poolt määratud esindaja esitada kahe nädalajooksul, alates keeldumise saamisest, voi neljä
nädala jooksul, alates taotluse esitamisest, kui sellele ei ole vastatud, hagita menetluses kohtule
avaldusejuhatuse voi nöukogu liikmete kohustamiseks teavet andma voi dokumentidega tutvumist
vöimaldama.".

§ 2. Seaduse jöustumine

Käesolev seadus jöustub

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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