OÜ EESTI PAKENDIRINGLUS
PÕHIKIRI
1. peatükk. Üldandmed
1.1.
Osaühingu ärinimi on OÜ Eesti Pakendiringlus.
1.2.
Osaühingu asukoht on Tallinna linn, Harju maakond.
1.3.
Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2 500 eurot ja maksimumkapitali suuruseks
on 10 000 eurot.
1.4.
Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
1.5.
Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.6.
Osaühingu osade eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega.
Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks
kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab osaühingu juhatus, kui seaduses pole
sätestatud teisiti. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse
väärtuse piisavuse hindamist audiitor.
2. peatükk. Eesmärgid ja tegevuspõhimõtted
2.1.
Osaühing on taaskasutusorganisatsioon pakendiseaduse tähenduses ning osaühingu
eesmärgiks on pakendite ja pakendijäätmete kogumise ning taaskasutamise
korraldamine.
2.2.
Osaühing reinvesteerib oma kasumi osaühingu tegevusse ega jaota kasumit osanikele.
3. peatükk. Osa, osanik, osanike eesõigus, osa käsutamine ja reservkapital
3.1.
Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust
(ülekurss).
3.2.
Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise eesõigus
võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
Osaniku eesõigus väljalastavate osade omandamiseks on piiratud pakendiseaduse § 172
lg-ga 3, millest tulenevalt on osanikel keelatud omandada osaühingu osakapitali
suurendamisel väljalastavaid osi või suurendada olemasolevate osade nimiväärtust
selliselt, et selle tulemusena moodustab ühe osaniku osa üle 25% osaühingu
osakapitalist või osaühingu üle omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse tähenduses
isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus jäätmeseaduse § 13 tähenduses.
3.3.
Kui osanik ei soovi kasutada osa omandamise eesõigust või on osa omandamise
eesõiguse teostamine välistatud pakendiseaduse § 172 lg-st 3 tulenevate piirangute
tõttu, on uute osade omandamise õigus teistel osanikel võrdeliselt nende osadega. Kui
teised osanikud ei soovi kasutada osa omandamise eesõigust või on ka nende puhul
eesõiguse kasutamine välistatud pakendiseaduse § 172 lg-st 3 tulenevate piirangute
tõttu, võivad uued osad omandada kolmandad isikud, kui osakapitali suurendamise
otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Uute osade emiteerimine kolmandatele isikutele on
lubatud üksnes juhul, kui sellega ei rikuta pakendiseaduse § 172 lg-s 3 sätestatud
piiranguid, st keelatud on uute osade emiteerimine selliselt, et selle tulemusena
moodustab ühe osaniku osa üle 25% osaühingu osakapitalist või osaühingu üle omandab
valitseva mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on
jäätmekäitlus jäätmeseaduse § 13 tähenduses.
3.4.
Osaühingu osa või osast osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa
võõrandatakse kolmandale isikule.
3.5.
Osa võõrandamisel, samuti osast osa võõrandamisel teisele osanikule peavad osanikud
arvestama pakendiseaduse § 172 lg-st 3 tulenevaid piiranguid. Keelatud on osa
võõrandamine teisele osanikule selliselt, et selle tulemusena moodustab ühe osaniku osa
üle 25% osaühingu osakapitalist või osaühingu üle omandab valitseva mõju
konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus
jäätmeseaduse § 13 tähenduses.
3.6.
Osaühingu osa võib pantida.
3.7.
Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
3.8.
Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste
väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustena.
3.9.
Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.
4. peatükk. Osaühingu juhtimine
4.1.
Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga
osa üks (1) euro ühe (1) hääle.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole
osadega esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud kõrgema häälteenamuse
nõuet.
Kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet, on osanike
otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse osanike koosolekul või otsuste vastuvõtmisel
koosolekut kokku kutsumata üle poole osadega esindatud häältest. Vaatamata
eelnimetatule, kui osanike koosoleku päevakorras on juhatuse liikme tagasikutsumine,
on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse osanike koosolekul või otsuste
vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata 100% kõigist osadega esindatud häältest.
Osaühingu juhatus koosneb kahest (2) liikmest.
Osaühingu juhatuse liikmed valitakse tähtajatult.
Osaühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada vähemalt kaks juhatuse liiget
ühiselt.
Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või
kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
Osaühingul ei ole nõukogu.
Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb
seadusest.
Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks võib lasta välja vahetusvõlakirju arvestades
pakendiseaduse § 172 lg-st 3 tulenevaid piiranguid.

OÜ Eesti Pakendiringlus põhikiri käesolevas redaktsioonis on kinnitatud osanike kirjaliku otsusega
12.12.2016. a.
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