
Arco Vara AS-i erakorralise
üldkoosoleku otsus
04.07.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu otsuse
kiita heaks Arco Vara AS-i uute aktsiate emissioon alljärgnevatel tingimustel:

● Arco Vara AS („Äriühing“) emiteerib 3,5 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega
0,7 EUR suurendades aktsiakapitali 2450 000 EUR võrra, st Äriühingu aktsiakapitali
uueks suuruseks saab olema 5769194,9 EUR;

● Äriühingu poolt emiteeritavad aktsiad on lihtaktsiad;

● kõikidel olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus
kooskõlas ÄS §-ga 345, kusjuures märkamise eesõigus kuulub aktsionäridele, kes
on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 7. august 2014. a kell 23.59. Märkimise
eesõigust on võimalik teostada aktsiate märkimise perioodil, mis algab 8. augustil
2014. a kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;

● uusi aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, kutselistele investoritele
ja Arco Vara grupi töötajatele kooskõlas avaliku pakkumise ja
noteerimisprospektiga.

● uute aktsiate väljalaskmisel tagatakse aktsionäridele seadustest tulenev aktsiate
märkimise eesõigus ning juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna
õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv allapoole;

● Äriühingu poolt emiteeritavate aktsiate märkimisperiood algab 8. augustil 2014. a
kell 9.00 ja lõppeb 29. augustil 2014. a kell 17.00;

● märgitud aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega märkimisavalduse
esitamise hetkel; •aktsiate nimiväärtus on 0,7 EUR eurot ning uued aktsiad
lastakse välja hinnaga 1 EUR, st ülekursiga 0,3 EUR;

● emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali
suurendamise majandusaastast;

● juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiad ületavad kavandatud
aktsiakapitali suurendamise mahtu, on Äriühingu juhatusel õigus kooskõlas
äriseadustiku § 3461lg-ga 2 tühistada liigmärgitud aktsiad. Aktsiate jaotamisel
tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate
märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest;

● juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitud aktsiaid alla kavandatud
aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad,
mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada
15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu;



● uute aktsiate emiteerimisega soovib Äriühing parandada enda kapitaliseeritust.
Aktsiaemissioonist saadavaid vahendeid kasutab Äriühing investeerimiseks
elamispindade arendusprojektidesse.

Juhataja kommentaar:
Üldkoosolekul osales rekordiliselt suur arv aktsionäre ning otsus, mis jäi 5. juunil vajaliku
poolthäälte arvu puudumise tõttu vastu võtmata, sai täna vastu võetud. Juhatus tänab kõiki
aktsionäre, kes leidsid aega, et erakorralisel üldkoosolekul osaleda ise või esindaja kaudu.
Ettevõtte juhatuse järgmine eesmärk on saavutada aktsiakapitali edukas tõstmine.
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