OÜ EESTI PAKENDIRINGLUS
PÕHIKIRI
1. peatükk. Üldandmed
1.1.
Osaühingu ärinimi on OÜ Eesti Pakendiringlus.
1.2.
Osaühingu asukoht on Maardu 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.
Osanike pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. osakapitali suuruse muutmine, osakapitali suurendamise korral väljalastavate uute
osade märkimise eesõiguse välistamine;
4.2.3. vahetusvõlakirjade emiteerimine, nõusoleku andmine konverteeritavate laenulepingute
sõlmimiseks, nõusoleku andmine mis tahes sarnaste tehingute oluliste tingimuste
muutmiseks;
4.2.4. nõusoleku andmine mis tahes kokkulepete sõlmimiseks, millega isikule antakse õigus
mis tahes osa omandamiseks, ning selliste tehingute oluliste tingimuste muutmiseks;
4.2.5. oma osade omandamine ja võõrandamine osaühingu poolt;
4.2.6. osade kustutamine Eesti väärtpaberite registrist;
4.2.7. ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine;
4.2.8. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.2.9. osaühingu ja mistahes juhatuse liikme või temaga seotud isiku vahel mistahes tehingu
tegemine või selle muutmine või lõpetamine, mistahes juhatuse liikmega või temaga
seotud isikuga õigusvaidluste pidamine ning sellistes tehingutes ja vaidlustes osaühingu
esindaja määramine;
4.2.10. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.11. audiitori valimine;
4.2.12. erikontrolli määramine ja erikontrolli teostaja tasu suuruse otsustamine;
4.2.13. nõusoleku andmine osaühingu juhatusele järgmiste tehingute ja toimingute tegemiseks:
4.2.13.1. põhivarasse tehtavad investeeringud, mis ületavad 100 000 eurot ühe tehingu
kohta, välja arvatud iga-aastases eelarves ette nähtud investeeringud;
4.2.13.2. laenude, krediitide ja muude intressi kandvate võlgnevuste võtmine, mis ei ole
osaühingu iga-aastases eelarves ette nähtud ja laenude või krediitide andmine, mis
ei sisaldu osaühingu iga-aastases eelarves, samuti selliste lepingute muutmine või
lõpetamine;
4.2.13.3. litsentsilepingute ja muude sarnaste lepingute sõlmimine, lõpetamine ja muutmine,
välja arvatud selliste litsentsilepingute sõlmimine, lõpetamine ja muutmine, mille
osaühing on sõlminud tavapärastel tingimustel kolmanda isiku poolt arendatud
tarkvara kasutamiseks ja mis on ette nähtud piiramatu arvu kasutajate jaoks;
4.2.13.4. mistahes kliendi-, tarne- või koostöölepingu sõlmimine, muutmine või lõpetamine
(sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), kui sellest lepingust tulenevad kohustused
ületavad 100 000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud pakendite ja pakenditest
moodustunud jäätmete kogumise ja taaskasutamise lepingute sõlmimine
igapäevase majandustegevuse raames põhitingimustel nagu toodud osaühingu poolt
kasutusele võetud lepingu näidises;
4.2.13.5. brändi- ja turundusstrateegia otsustamine, sealhulgas osaühingu domeeninimede
registreerimine ja võõrandamine, välja arvatud igapäevane turundustegevus, mis ei
ületa selleks iga-aastases eelarves ette nähtud summat või, selle puudumisel, 30
000 eurot (ilma käibemaksuta) aastas;
4.2.13.6. kolmandate isikutega turuvälistel tingimustel mistahes lepingute sõlmimine,
muutmine, ja lõpetamine (sealhulgas taganemine ja ülesütlemine), välja arvatud
kaubanduslikult põhjendatud allahindluste tegemine tavapärases äritegevuses;
4.2.13.7. osaühingu poolt rakendatavates raamatupidamise alustes, raamatupidamise
põhimõtetes või raamatupidamise poliitikates mistahes muudatuste tegemine, välja
arvatud kui see on ette nähtud seaduses;
4.2.13.8. tuletistehingute sõlmimine;
4.2.13.9. osaühingu esindamiseks õiguste väljaandmine ja nende muutmine, välja arvatud
volituste andmine igapäevases majandustegevuses;
4.2.13.10. üüri- ja rendilepingute sõlmimine, muutmine, ja lõpetamine (sealhulgas taganemine
ja ülesütlemine);
4.2.13.11. osaühingu nimel osanike või aktsionäride õiguste teostamine mis tahes tütar- või
sidusettevõtjates;
4.2.13.12. kinnisasja, hoone, rajatise, registrisse kantud vallasasja omandamine,
võõrandamine, valduse üleandmine või koormamine (sealhulgas koormamine
õigustega, mis ei ole kinnistusraamatusse kantud nagu näiteks üürimine ja
rentimine), samuti nimetatud lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
(sealhulgas taganemine ja ülesütlemine);
4.2.13.13. filiaalide asutamine või lõpetamine;
4.2.13.14. osaühingu domeenide või intellektuaalse omandi käsutamine ja koormamine;
4.2.13.15. tehingute tegemine, millega kaasneb ettevõtte omandamine või võõrandamine või
ettevõtte tegevuste lõpetamine;
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4.2.13.16. mistahes muude osaühingu varade käsutamine ja koormamine, mille väärtus ületab
100 000 eurot (ilma käibemaksuta);
4.2.13.17. muude äriühingute ja ettevõtmiste asutamine ja lõpetamine;
4.2.13.18. teistes äriühingutes ja ettevõtmistes osaluse omandamine, käsutamine, lõpetamine,
vähendamine ja koormamine (sealhulgas teises äriühingus uue osaluse
märkimisõigusest loobumine ja teises äriühingus ostueesõiguse teostamise õigusest
loobumine) ja seoses teiste äriühingute ja ettevõtmistega osanike/aktsionäride
lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
4.2.13.19. käenduste andmine või mistahes osaühingu vara pantimine või koormamine;
4.2.13.20. garantiide väljastamine ja väljastatud garantiide muutmine;
4.2.13.21. iga-aastase eelarve, mistahes arendusprojektide, olulise muudatuse äritegevuse
iseloomus, ulatuses või geograafilises piirkonnas heakskiitmine või muutmine,
sealhulgas osaühingu äritegevuse uue tegevusala alustamine, lõpetamine,
ümberpaigutamine või laiendamine või uue majandustegevuse alustamine;
4.2.13.22. mis tahes punktides 4.2.1-4.2.13 sätestatud toimingute ja tehingute tegemine
osaühingu mis tahes tütarettevõtja suhtes.
4.2.14. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud või juhatuse poolt nõutud
küsimuste otsustamine.
4.3.
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.
4.4.
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.
4.5.
Osaühingu juhatus koosneb ühest (1) kuni kahest (2) liikmest.
4.6.
Osaühingu juhatuse liikmed valitakse tähtajatult.
4.7.
Kui osaühingul on üle ühe (1) juhatuse liikme, võivad osaühingut kõigis õigustoimingutes
esindada vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.
4.8.
Juhatus võib teha punktis 4.2 loetletud toiminguid ja tehinguid üksnes osanike eelneval
nõusolekul.
4.9.
Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või
kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
4.10. Osaühingul ei ole nõukogu.
4.11. Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb
seadusest.
4.12. 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
28.09.2020. a.

/allkirjastatud digitaalselt/
Alder Harkmann
OÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse liige
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