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Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

10.05.2016 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu

järgmised otsused:

1.     Kinnitada Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta aruanne.

2.     Jaotada 31.12.2015 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 467 tuhat eurot

alljärgnevalt:

·         maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2016

kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 30. mail 2016 ülekandega aktsionäri

pangaarvele.

·         suunata 406 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe

vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas

olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirja tingimustele;

Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31. detsembrini

2019 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt

273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra.



Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise

eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise

eesõigusest.

4. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12

vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas

olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele.

Eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2016-2018 moodustab vähemalt 5,5

miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2019

kuni 31. detsembrini 2019 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7

eurot aktsia.

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt

140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.

Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise

eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate

märkimise eesõigusest.

5.     Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor

ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i

2016. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja

AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.
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