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PÕHIKIRI 

1. Üldsätted

1.1. Osaühingu ärinimi on ... .  

1.2. Osaühingu asukoht on ... . 

1.3. Osaühingu osakapitali suurus on ... eurot. 

1.4. Osaühingul on audiitor. 

2. Osa, osakapital

2.1. Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. 

2.2. Osaühingu osa võõrandamisel kolmandale isikule 

2.2.1. on vajalik teiste osanike nõusolek, mille poolt peab olema antud üle poole osanike häältest; 

2.2.2. on vajalik juhatuse nõusolek, mille poolt peab olema antud üle poole juhatuse häältest;  

2.2.3. on vajalik nõukogu nõusolek, mille poolt peab olema antud üle poole nõukogu häältest;  

2.2.4. teiste osanike ostueesõigus ei kehti.  

2.3. Osaühing on loobunud osa võõrandamise käsutustehingu notariaalse tõestamise nõudest. 

Osaühingu osa võõrandamise käsutustehing peab olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis.  

2.4. Osa võõrandamise käsutustehingu notariaalse tõestamise nõudest loobumine ei kehti osa 

pantimise käsutustehingu notariaalse tõestamise nõude kohta.  

2.5. Osaühingu osa ei või pantida.  

2.6. Osa jagamiseks võõrandamise või pantimise eesmärgil ei ole vaja osanike otsust. 

2.7. Osa jagamiseks osanike pärijate vahel ei ole vaja osanike otsust. 

2.8. Osaühing võib osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju. 

2.9. Osakapitali suurendamisel tasutakse osade eest kas rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. 

2.10.Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).  

2.11. Osaühingul 

2.11.1. on reservkapital, mille suurus on … %  osakapitali suurusest;  

2.11.2. ei ole reservkapitali. 

2.12. Osaühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara osanike vahel jaotada nii rahaliste 

väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustena.  



3. Osanikud 

3.1. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 

3.1.1. 2/3 osadega esindatud häältest; 

3.1.2. 3/4 osadega esindatud häältest. 

3.2. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt [2/3 või 3/4 või 4/5] osanike 

koosolekul esindatud häältest või koosolekuta otsustamise korral vähemalt [2/3 või 3/4 või 4/5] kõigist 

häältest ning seadus või käesolev põhikiri ei näe selle otsuse vastuvõtmiseks ette suurema 

häälteenamuse nõuet.  

3.3. Järgmiste otsuste vastuvõtmiseks on vajalik, et nende poolt antakse vähemalt [3/4 või 4/5] osanike 

koosolekul esindatud häältest või koosolekuta otsustamise korral vähemalt [3/4 või 4/5] kõigist 

häältest: 

3.3.1. osaühingu põhikirja muutmise otsus. Kui osaühingu põhikirja muutmise otsusega välistatakse 

kindlatel juhtudel üksnes teatud osanike osade märkimise eesõigus, on selle vastuvõtmiseks vaja kõigi 

osanike nõusolekut; 

3.3.2. juhatuse liikmete esindusõiguse erisuste tegemise otsus; 

3.3.3. osakapitali suurendamise või vähendamise otsus. Kui osakapitali vähendatakse teisiti kui 

võrdeliselt kõigist osadest, peavad otsuse vastuvõtmise poolt olema ka osanikud, kelle osad teistega 

ebavõrdeliselt suuremas osas tühistatakse või nende nimiväärtust vähendatakse; 

3.3.4. osaühingu lõpetamise otsus või lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus; 

3.3.5. äriühingute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus. 

3.4. Osanike osade märkimise eesõiguse välistamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse 

vähemalt 4/5 osanike koosolekul esindatud häältest või koosolekuta otsustamise korral vähemalt 4/5 

kõigist häältest. 

4. Juhatus 

4.1. Osaühingu juhatus valitakse … aastaks.  

4.2. Juhatuses on … [kuni …] liiget.  

4.3. Juhatuse esimehe määrab nõukogu. 

4.4. Osaühingu juhatusel on õigus osakapitali suurendada ... aasta jooksul kuni … võrra osakapitali 

suurendamise õiguse saamise ajal olemas olevast osakapitalist.  

5. Nõukogu 

5.1. Osaühingul on nõukogu, sealjuures 

5.1.1.  nõukogus on … [kuni …] liiget;  

5.1.2. nõukogu liikmed valitakse osanike poolt … aastaks.  

5.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt [2/3 või 3/4] nõukogu 

liikmetest. 

5.3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt [2/3 või 3/4] hääletamisel 

osalenud liikmetest.  



5.4. Nõukogu koosolekut kokku kutsumata 

5.4.1. ei saa otsust vastu võtta;  

5.4.2. saab otsuse vastu võtta, kui sellega on nõus vähemalt [2/3 või 3/4] nõukogu liikmetest. 

5.5. Nõukogu otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata ei pea nõukogu liikme seisukoht 

olema antud kirjalikus vormis.  

5.6. Nõukogu otsuse vastuvõtmisel on häälte võrdsel jagunemise korral otsustav nõukogu esimehe 

hääl. 

5.7. Igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ei ole juhatusel vaja 

nõukogu nõusolekut. 

5.8. Osaühingu nõukogul on õigus osakapitali suurendada ... aasta jooksul kuni … võrra osakapitali 

suurendamise õiguse saamise ajal olemas olevast osakapitalist. 

6. Kiirmenetluses asutamise sätted 

6.1. Asutamise hetkel kuulub osaühingu asutajale … [eesnimi, perekonnanimi] osa nimiväärtusega … 

eurot. 

6.2. Osaühingu asutamisel tasutakse osa eest rahalise sissemaksega 

6.2.1. vastavalt nimiväärtusele;  

6.2.2. nimiväärtust ületava hinnaga (ülekurss), mis on … % osa nimiväärtusest. 

6.3. Osaühingu asutamisel tasutakse osa eest 

6.3.1. täielikult enne osaühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist; 

6.3.2. … aasta jooksul; 

6.3.3. kuupäevaks … [pp.kk.aaaa]; 

6.3.4. juhatuse määratud ajaks; 

6.3.5. osanike otsusega määratud ajaks. 

6.4. Osaühingu eeldatavad asutamiskulud on … eurot, sealjuures 

6.4.1. katab kõik asutamiskulud osaühing; 

6.4.2. asutamiskulud kannavad osanikud vastavalt oma osade nimiväärtusele; 

6.4.3. asutamiskulud summas … eurot kannab osaühing, ülejäänud summa katavad osanikud 

vastavalt oma osade nimiväärtusele. 


