
 OSAÜHINGU  ELVA SOOJUS 

 PÕHIKIRI 
 

§ 1. Osaühingu ärinimi ja asukoht  

(1) Osaühingu ärinimi on:  Osaühing Elva Soojus (lühendatult OÜ Elva Soojus, edaspidi 

osaühing).  

(2) Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Tartu maakond Elva linn. 

 

§ 2. Osaühingu tegevusalad 

(1) Tegevusalad on: 

1) Soojusenergia tootmine, ülekandmine, jaotamine ja müük. 

2) Katlamajade, soojusvõrkude ja soojussõlmede haldamine, käitamine, 

rekonstrueerimine ja remontimine. 

3) Oma tegutsemisalades vajaliku toorme, materjalide ja seadmete ost-müük (välja arvatud 

litsentseeritud tegevus). 

4) Transpordi-, lao-, hooldus-, remonditeenuste osutamine (välja arvatud litsentseeritud 

tegevus). 

5) Ehitus-ja remonditööde teostamine. 

6) Kommunaal-ja haljastusteenuste osutamine. 

7) Vee-ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, süsteemide hooldus ning ehitamine. 

 
§ 3. Osakapital ja osad 

(1) Osaühingu osakapitali suurus on 3259 (kolm tuhat kakssada viiskümmend üheksa) eurot. 

(2) Igal osanikul võib olla vaid üks osa.  

(3) Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.  

(4) Osa kohta ei või välja anda väärtpaberit. 

(5) Osade eest tasutakse rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. 

(6) Mitterahalise sissemakseid hindab osaühingu juhatus. Hindamist kontrollib audiitor. 

 

§ 4. Reservkapital 

(1) Osaühing moodustab reservkapitali iga-aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti 

muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel. 

(2) Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. 



(3) Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. 

(4) Reservkapitali võib osanike otsusel kasutada kahjumi katmiseks või osakapitali  

suurendamiseks. 

(5) Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid. 

 

§ 5. Osaniku õigused 

(1) Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega. 

(2) Osa iga üks euro annab ühe hääle. 

(3) Osa annab osanikule õiguse osaleda osaühingu juhtimises ning kasumi ja osaühingu  

lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas  

ettenähtud õigused. 

(4)Osa võõrandamise tehing peab olema notariaalne. 

(5) Osa ei või pantida ega koormata kasutusvaldusega. 

(6) Osanikul on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda 

dokumentidega. 

 

§ 6. Osanike pädevus 

(1) Osanike pädevusse kuulub: 

1) põhikirja muutmine; 

2) osakapitali suurendamine ja vähendamine; 

3) osaühingu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise 

otsustamine juhatuse liikmetega ja nendes tehinguteks osaühingu esindaja määramine; 

 4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; 

 5) audiitori valimine; 

 6) erikontrolli määramine; 

 7) osa jagamine; 

 8) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 

 9) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, 

õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja 

määramine; 

10) osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine; 

11) muude seadusega või käesoleva põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste 

otsustamine. 



(2) Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esitatud üle poole  

osadega esindatud häältest. 

(3) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 

koosolekul osalenud osanike häältest ja see jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. 

(4) Osanikud võivad vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. 

(5) Osanike hääleõigust võib piirata seadusest tulenevatel alustel ja ulatuses. 

 

§ 7. Osaühingu juhtimine 

(1) Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ning juhib osaühingut.   

(2) Osaühingu juhatus: 

1) lahendab majanduselu jooksvaid küsimusi; 

2) sõlmib lepinguid; 

3) annab välja käskkirju ja korraldusi; 

4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud; 

5) juhib osaühingu tegevust; 

6) hoiab korras asjaajamise ja aruandluse; 

7) korraldab raamatupidamist. 

(3) Osaühingu juhatuses on üks kuni kaks liiget. 

(4) Osaühingu juhatatuse liikmed nimetab Elva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). 

(5) Osanike otsusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. 

(6) Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse iga liige. 

 

§ 8. Audiitor 

Osaühing valib audiitori kooskõlas kehtiva seadusandlusega. 

 

§ 9. Õiguslik seisund 

(1) Osaühing  juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast. 

(2) Osaühingul on oma nimel pangaarved, omab nimega pitsatit ning võib omada kaubamärki. 

(3) Osaühing haldab, kasutab ja käsutab  vara kooskõlas tegevuse eesmärkidega ning  

kehtiva seadusandlusega. 

(4) Osaühing kannab vastutust oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. 

(5) Osaühing ei vastuta osanike kohustuste eest. Osaniku vastutus osaühingu kohustuste  

täitmise eest on piiratud tema omanduses olevate osade nominaalväärtusega. 



(6) Osaühingu varalised õigused on kaitstud Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. 

(7) Osaühing on asutatud määramata tähtajaks. 

(8) Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

 

§ 10. Osaühingu lõpetamine 

(1) Osaühing lõpetatakse: 

1) osanike otsusel; 

2) kohtulahendiga; 

3) osaühingu pankroti väljakuulutamisega; 

4) osaühingu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist; 

5) teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel. 

(2) Osaühingu tegevuse lõpetamisega seotud toimingud teostatakse kooskõlas kehtiva  

seadusandlusega. 

 
§ 11. Põhikirja kehtivus 

Käesoleva põhikirja sätte vastuolu korral seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses 

sätestatut.  


