TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
NUMBER

2875
ÜHINEMISLEPING
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Merle Saar-Johanson
asendaja Riina Toss, tegutsedes notari ülesannetes, notaribüroos Tallinnas, Rävala pst 3 /
Kuke tn 2 kuueteistkümnendal novembril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (16.
novembril 2018.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, registrikood 10788733, aadress Lelle tn 24, Tallinn, e-posti aadress
info@rkas.ee, edaspidi nimetatud Ühendav ühing, mille esindajana tegutseb registrikaardile
kantud juhatuse liige Piia Kallas, isikukood 46704040390, kes on tõestajale tuntud isik,
OÜ Hooldus Pluss, registrikood 10963751, aadress Auna tn 6, Tallinn, e-posti aadress
raivo.tasso@rkas.ee, edaspidi nimetatud Ühendatav ühing, mille esindajana tegutseb
registrikaardile kantud juhatuse liige Raivo Tasso, isikukood 35407150351, kes on tuvastatud PPA
andmebaasi alusel,
kes sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1. ÜHENDAV ÜHING
1.1. Ühendavaks ühinguks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, registrikood 10788733,
aktsiakapitaliga kakssada kakskümmend kuus miljonit kuussada kakskümmend kaheksa
tuhat kaheksasada (226 628 800,00) eurot.
1.2. Vastavalt Ühendava ühingu aktsionäride nimekirjale, mida peab Nasdaq CSD SE Eesti
filiaal, on Ühendava ühingu ainuaktsionäriks Rahandusministeerium (registrikood
70000272), millele kuulub kaks miljonit kakssada kuuskümmend kuus tuhat kakssada
kaheksakümmend kaheksa (2 266 288) aktsiat, kusjuures ühe (1) aktsia nimiväärtuseks on
ükssada (100) eurot. Ühtlasi nähtuvad Nasdaq CSD SE Eesti filiaali andmetest Ühendava
ühingu täiendavad lihtaktsiad alljärgnevalt:
1.2.1. väärtpaberi nimi: Riigi Kinnisvara lihtaktsia täiendav 167, väärtpaberite arv kokku:
1 531; omanik: Rahandusministeerium (registrikood 70000272);
1.2.2. väärtpaberi nimi: Riigi Kinnisvara lihtaktsia täiendav 168, väärtpaberite arv kokku:
34; omanik: Rahandusministeerium (registrikood 70000272);
1.2.3. väärtpaberi nimi: Riigi Kinnisvara lihtaktsia täiendav 169, väärtpaberite arv kokku:
828; omanik: Rahandusministeerium (registrikood 70000272).
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2. ÜHENDATAV ÜHING
2.1. Ühendatavaks ühinguks on OÜ Hooldus Pluss, registrikood 10963751, osakapitaliga kaks
tuhat kuussada (2 600,00) eurot.
2.2. Ühendatava ühingu seaduslik esindaja kinnitab, et Ühendatava ühingu ainuosanikuks on
Ühendav ühing.
3. LEPINGUOSALISTE KINNITUSED
3.1. Lepinguosaliste esindajad kinnitavad, et:
3.1.1. Kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendava ühingu ega
Ühendatava ühingu äriregistrisse kantud kapitalide suuruste muutmiseks, välja arvatud
Ühendava ühingu aktsionäri poolt vastu võetud alljärgnevad otsused Ühendava ühingu
aktsiakapitali suurendamiseks:
3.1.1.1.16.07.2018.a vastu võetud ainuaktsionäri otsus, mille kohaselt suurendatakse
Ühendava ühingu aktsiakapitali 82 800 euro võrra, lastes välja 828 uut Ühendava
ühingu aktsiat, mis hakkavad kuuluma Ühendava ühingu aktsionärile;
3.1.1.2.19.04.2018.a vastu võetud ainuaktsionäri otsus, mille kohaselt suurendatakse
Ühendava ühingu aktsiakapitali 153 100 euro võrra, lastes välja 1 531 uut
Ühendava ühingu aktsiat, mis hakkavad kuuluma Ühendava ühingu aktsionärile;
3.1.1.3.29.05.2018.a vastu võetud ainuaktsionäri otsus, mille kohaselt suurendatakse
Ühendava ühingu aktsiakapitali 3 400 euro võrra, lastes välja 34 uut Ühendava
ühingu aktsiat, mis hakkavad kuuluma Ühendava ühingu aktsionärile;
3.1.1.4.05.10.2018.a vastu võetud ainuaktsionäri otsus, mille kohaselt suurendatakse
Ühendava ühingu aktsiakapitali 5 359 900 euro võrra, lastes välja 53 599 uut
Ühendava ühingu aktsiat, mis hakkavad kuuluma Ühendava ühingu aktsionärile.
3.1.2. Ühegi käesoleva lepingu alusel ühineva ühingu osa ega aktsia ei ole koormatud
käesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute õigustega ning ühelgi kolmandal
isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevat õigust selliste õiguste taotlemiseks.
3.1.3. Ühegi käesoleva lepingu alusel ühineva ühingu vara ei ole koormatud
kommertspandiga ning ei ole sõlmitud lepingut eelnimetatud ühingute vara
kommertspandiga koormamiseks.
3.1.4. Käesoleva lepingu punktis üks (1) ja kaks (2) toodud andmed on tõesed ja õiged.
3.1.5. Ühendav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid või vahetusvõlakirju, välja arvatud
Nasdaq CSD SE Eesti filiaali andmetest nähtuvad võlakirjad nimetusega Riigi
Kinnisvara võlakiri 09.06.2027 järgnevatele isikutele: LHV Pensionifond L, LHV
Pensionifond M, LHV Pensionifond S, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond XS,
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond, Swedbank Pensionifond K2 (tasakaalustatud
strateegia), Swedbank Pensionifond K3 (kasvustrateegia) ja Swedbank Pensionifond
K4 (aktsiastrateegia).
3.1.6. Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eriõigustega osasid või vahetusvõlakirju.
3.1.7. Ühendatava ühingu osa ei ole Nasdaq CSD SE Eesti filiaalis registreeritud.
3.1.8. Nende volitused juhatuse liikmena on kehtivad, neid ei ole tagasi kutsutud ning
nende ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.
3.2. Osapooled kinnitavad ühiselt ja igaüks iseseisvalt, et ei esine mingeid asjaolusid, mis
piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping selles toodud
tingimustel või mis piiraksid või välistaksid käesoleva lepingu täitmise selles toodud
tingimustel.
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4. ÜHINEMINE
4.1. Ühendatav ühing ühineb Ühendava ühinguga 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. Ühinemise läbiviimiseks Ühendava ühingu aktsiakapitali ei suurendata, sest Ühendatava
ühingu osa kuulub täielikult ühele isikule, s.o Ühendavale ühingule, ning seega ei kuulu
Ühendatava ühingu osa asendamisele ja see kaotab kehtivuse ühinemise äriregistrisse
kandmisel.
4.4. Ühinemisel jätkab Ühendav ühing tegevust senise ärinime Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
all.
4.5. Vastavalt äriseadustiku § 393 lg 2 ei pea ühinevad ühingud koostama ühinemisaruannet,
kui Ühendatava ühingu ainus osa kuulub Ühendavale ühingule.
4.6. Kui Ühendatava ühingu ainus osa kuulub Ühendavale ühingule, siis äriseadustiku § 394 lg
2 kohaselt audiitor ühinemislepingut ei kontrolli ning sellest tulenevalt audiitorile tasu ei
maksta. Kui tekib vajadus audiitorkontrolli järgi, makstakse audiitorile tasu vastavalt
audiitori poolt esitatud arvetele.
4.7. Ühinevate ühingute juhatuse ega nõukogu liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid
soodustusi.
5. KOKKULEPE
KOHTA

ÜHENDATAVA ÜHINGU

VARA TERVIKUNA ÜLEANDMISE

Ühendatav ühing ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava ühingu vara tervikuna
üleandmises Ühendavale ühingule.
6. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV
Ühinemise bilansi päev, ehk aeg, millest alates Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks
Ühendava ühingu arvel, on 01.12.2018.a.
7. TÖÖTAJAD
Ühinemise kandmisega Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse lähevad Ühendavale ühingule
üle kõik Ühendatava ühingu töötajatega sõlmitud ja kehtivad töölepingud. Ühendatava ühingu
töötajad loetakse alates ühinemise äriregistrisse kandmisest Ühendava ühingu töötajateks
vastavalt sõlmitud töölepingutele ning töölepingutest tulenevad tööandja õigused ja kohustused
lähevad üle Ühendavale ühingule. Ühinemine ei lõpeta töötajatega sõlmitud töölepinguid ega
muuda muul viisil töötajate õiguslikku seisundit.
8. ORIGINAAL NING ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE
8.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari
büroos.
8.2. Osalejatele väljastatakse notariaalakti koostamise päeval notariaalakti ärakirjad osaleja
valikul digitaalselt või paberkandjal. Digitaalne ärakiri on osalejale kättesaadav ka
riigiportaalis www.eesti.ee.
8.3. Ühendav ühing palub notaril esitada käesoleva notariaalakti kinnitatud ärakiri äriregistri
pidajale.
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9. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD
9.1. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav ühing.
9.2. Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme (3) tööpäeva
jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ärakirju notari
tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad ühinemisel
osalevad ühingud notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.
Käesolev notariaalakt on osalejatele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne
heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti
tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid aktile lisatud dokumentide
ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osalejatele tutvumiseks, need kiideti osalejate poolt
heaks ning allkirjastati akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt.
Käesolevas dokumendis on 7 lehte, mis on köidetud nööri ja reljeefpitseri abil.

______________________________________________________________________
ees- ja perekonnanimi
kirjatähtedega
allkiri

______________________________________________________________________
ees- ja perekonnanimi
kirjatähtedega
allkiri

Notariaalakti tõestaja allkiri ja pitser
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Notariaalakti lisa number 1
10. Notariaalakti tõestaja poolt osalejatele antud selgitused
10.1.
Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused kui ühinemislepingu on heaks
kiitnud kõik ühinevad ühingud.
10.2.
Notar on juhtinud allakirjutanu tähelepanu sellele, et ühinemist on võimalik läbi viia
ainult siis, kui ühinevate ühingute osanike ja aktsionäride koosseis ning osade ja aktsiate
jaotus ühinemise registrisse kandmise hetkel kattub käesolevas ühinemislepingus tooduga.
Vaatamata sellele soovib ühingu esindaja allkirjastada ühinemislepingu selles toodud
tingimustel.
10.3.
Äriseadustiku § 394 lg 2 kohaselt ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima, kui
ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva
ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor
ühinemislepingut ei kontrolli.
10.4.
Äriseadustiku § 393 lg 2 kohaselt ei pea ühinemisaruannet 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.
10.5.
Äriseadustiku § 397 lg 2 kohaselt tuleb vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu
heakskiitmise otsustamist osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist
ühinemislepingu, ühinemisaruande ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.
10.6.
Äriseadustiku § 397 lg 4 kohaselt peavad ühinevate ühingute juhatused või ühingut
esindama õigustatud osanikud enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist teatama
osanikele või üldkoosolekule kõigist ühinemislepingu sõlmimise ja ühinemislepingu
heakskiitmise otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest.
Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud teavitavad
eelmises lauses nimetatud muudatustest ka teiste ühinevate ühingute juhatusi või esindama
õigustatud osanikke, kes teavitavad nendest muudatustest oma ühingu osanikke või
üldkoosolekut. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt ei pea eeltoodut täitma, kui ühendatava
ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus
ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid.
10.7.
Äriseadustiku § 399 lg 1 kohaselt avaldab ühendav ühing viivitamata pärast
ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse väljaandes Ametlikud
Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud ühingute võlausaldajale ja teatab võimalusest
esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul, alates teate
avaldamisest.
10.8.
Äriseadustiku § 400 lg 1 kohaselt esitavad ühineva ühingu juhatus või ühingut
esindama õigustatud osanikud mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu
heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks.
Avaldusele lisatakse: 1) ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri; 2) ühinemisotsus;
3) osanike või aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; 4)
ühinemise luba, kui see on nõutav; 5) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata
jätmiseks; 6) audiitori aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata
jätmiseks; 7) ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing; 9)
Konkurentsiameti otsus koondumiseks loa andmise kohta, kui kohustus selle taotlemiseks
tuleneb konkurentsiseadusest; 10) kui ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud
Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle
kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda teavitanud ühinemisest; 11) vahebilanss või
nõusolekud selle koostamata jätmiseks.
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10.9.
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
kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel.
Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.
10.10.
Ühineva ühingu juhatuse liikmed või ühingut juhtima õigustatud osanikud
vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele või aktsionäridele või ühingu
võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest. Nimetatud nõude aegumistähtaeg on viis
aastat ühinemise kandmisest ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
10.11.
Äriseadustiku § 419 lg 1 kohaselt vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat
üldkoosolekut esitab juhatus aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks: 1)
ühinemislepingu; 2) ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded; 3)
ühinevate ühingute ühinemisaruanded; 4) ühinevate ühingute vandeaudiitori aruanded. (2)
Aktsionäri nõudel antakse talle käesoleva paragrahvi 1. ja 3. lõikes nimetatud
dokumentidest viivitamata ja tasuta vastavalt soovile kas täielik või osaline ärakiri.
Aktsionäri nõusolekul võib ärakirja edastada tema elektronposti aadressil. (21) Kui
aktsiaselts on vastavalt käesoleva seadustiku §-le 63 esitanud registripidajale oma kodulehe
aadressi, võib ta käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud nõuete täitmiseks
avalikustada dokumendid oma kodulehel viisil, mis võimaldab nende salvestamist ja
printimist. Dokumendid peavad olema aktsiaseltsi kodulehel kättesaadavad ühe kuu
jooksul enne üldkoosolekut ning kuni üldkoosoleku lõppemiseni. (3) Kui ühineva
aktsiaseltsi viimane majandusaasta aruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis lõppes
varem kui kuus kuud enne ühinemislepingu sõlmimist, koostatakse majandusaasta aruande
osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele vastav bilanss (vahebilanss) mitte varasema
kui ühinemislepingu sõlmimisele eelneva kolmanda kuu esimese päeva seisuga.
Vahebilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida
kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Vahebilanss
esitatakse aktsionäridele tutvumiseks käesoleva paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud korras.
Vahebilanssi ei pea koostama, kui ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on sellega
nõus. Vahebilansi asemel võib esitada aktsionäridele tutvumiseks väärtpaberituru seaduse §
18411 kohaselt avalikustatud poolaastaaruande. (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. (5) Kui aktsiaselts on
kohustatud avalikustama korraldatud teabe väärtpaberituru seaduse § 1846 5. lõikes
nimetatud teabe tsentraalse salvestamise süsteemis, võib ühinemislepingu avalikustada
aktsiaseltsi kodulehe asemel selles süsteemis. Muus osas kohaldatakse käesoleva
paragrahvi 4. lõiget.
10.12.
Äriseadustiku § 412 (1) Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud
vähemalt 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud
suurema häälteenamuse nõuet. (2) Kui ühinemisotsus tehakse käesoleva seadustiku § 173
2. lõikes sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3
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osanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. (21) Kui
ühinemisega kahjustatakse või piiratakse osanikule kuuluvaid eriõigusi ühingu juhtimisel,
on ühinemisotsuse vastuvõtmiseks vajalik ka selle osaniku nõusolek. (22) Kui ühendavaks
ühinguks on osaühing, mille osade eest ei ole sissemakset täielikult tasutud, on
ühinemisotsuse vastuvõtmiseks vajalik ühendatava ühingu kõigi osanike või aktsionäride
nõusolek. Kui ühendatavaks ühinguks on osaühing, mille osade eest ei ole sissemakset
täielikult tasutud, on ühinemisotsuse vastuvõtmiseks vajalik ühendava ühingu kõigi
osanike või aktsionäride nõusolek. (3) Kui vähemalt 9/10 ühendatava osaühingu
osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist kuulub ühendavale osaühingule, ei ole
ühinemiseks
nõutav
ühinemislepingu
heakskiitmine
ühendava
osaühingu
ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava ühingu oma osa või
aktsiaid. Ühendav osaühing peab vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu
heakskiitmise otsustamist ühendatava ühingu poolt või kui ühinemislepingut ei tule
ühendatava ühingu osanike koosolekul või üldkoosolekul heaks kiita, siis vähemalt kaks
nädalat enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma käesoleva seadustiku
§ 397 2. lõikes nimetatud avalikustamiskohustused. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda
nõuavad eelmises lauses sätestatud tähtaja jooksul ühendava osaühingu osanikud, kelle
osadega on esindatud vähemalt 1/20 osakapitalist, ja kui põhikirjaga ei ole ette nähtud
väiksemat esindatust. (4) Kui ühendatava osaühingu ainus osa kuulub ühendavale
osaühingule või aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine
ühendatava osaühingu ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava
osaühingu oma osa.
10.13.
Riigivaraseadus § 76 lg 3 punkti 1 kohaselt võib riigivaraseadus § 76 lõikes 1
nimetatud äriühingu osaluse valitseja üksnes Vabariigi Valitsuse volituse alusel teha
otsuseid või hääletada üldkoosolekul seoses äriühingu ühinemisega samasse
konsolideerimisgruppi mittekuuluva äriühinguga. Riigivaraseadus § 76 lg 4 kohaselt võib
Vabariigi Valitsus osaluse valitseja taotlusel anda talle juhiseid ja suuniseid ka
riigivaraseadus § 76 lõikes 3 nimetamata küsimustes. Riigivaraseadus § 76 lg 5 kohaselt
teeb Vabariigi Valitsus riigivaraseadus § 76 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud otsused osaluse
valitseja või osaluse valitsemist taotleva ministeeriumi ministri ettepanekul. Küsimuse
arutelu võib algatada ka teine Vabariigi Valitsuse liige. Riigivaraseadus § 76 lg 6 kohaselt
esitab riigivaraseadus § 76 lõigetes 2 ja 3 nimetatud otsuste tegemiseks äriühingu aktsiate
või osa valitseja Vabariigi Valitsusele järgmised dokumendid, kui need ei ole kohtute
registriosakonna keskandmebaasi andmeid kasutades kättesaadavad: äriühingu põhikiri ja
asutamisleping või asutamisotsus; teise eraõiguslikust juriidilisest isikust asutaja olemasolu
korral tema eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne. Riigivaraseadus § 76 lg 7 kohaselt
esitab äriühingu aktsiate või osa valitseja riigivaraseadus § 76 lõike 3 punktides 2, 3 ja 5
nimetatud otsuste tegemiseks Vabariigi Valitsusele lisaks riigivaraseadus § 76 lõikes 6
sätestatule järgmised andmed: äriühingus osalemise eesmärk ja seos valdkonna
arengukavaga ning viide konkreetsele strateegilisele eesmärgile või meetmele; selle
ministeeriumi seisukoht, kelle valitsemisalasse kuuluvad küsimused, millega äriühing,
kellele vara üle antakse, tegeleb või tegelema hakkab; äriühingu nõukogu kinnitatud
järgmise nelja aasta strateegia, investeeringute kava ja finantsprognoosid, mis sisaldavad
kasumiaruannet, bilanssi ja rahavoogude aruannet eelneva majandusaasta lõpu seisuga;
riigivaraseadus § 76 lõike 3 punktis 5 nimetatud juhul aktsia- või osakapitali suurendamise
põhjus ning sellekohased finants- ja tasuvusarvutused.
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