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Taotletav registritoiming/ Register act applied for 

 

OSAKAPITALI VÄHENDAMINE/ 

REDUCTION OF CAPITAL 

 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding:  
 
Tavamenetlus/ 
Regular (2 business days)     
Kiirmenetlus/  
Express (1 business day)    

 
I Andmed äriühingu kohta/Issuer data 
1. Äriühingu nimi/Issuer’s business name 
 
 

2. Registrikood/ Registry Code  
 
 

3. Kontaktisiku nimi, e-mail, telefon/ Contact’s person name e-mail address, phone number   

II Andmed väärtpaberite kustutamise kohta/Securities info  
4. Väärtpaberi nimetus/Name of securities  
 
 

5. ISIN kood/code  
 
 

6. Osakapitali vähendamise viis/Method of reduction of share capital 
 
              
Proportsionaalne                                                           
 
Proportional                                   

Suunaltult 
 
Disproportionate    

Kombineeritult (nii suunatult kui ka 
proportsionaalselt)                                                                                                                     
Combined 
 

 

7. Osade nimiväärtuse 
vähendamise ulatus/ Extent of 
reduction of share capital 
 
 

8. Osade nimiväärtus enne 
osakapitali vähendamist/ Volume 
of issue before reduction of 
capital 
 
 

9. Osade nimiväärtus pärast 
osakapitali vähendamist/ Volume 
of issue after reduction of capital  
 
 

10. Äriühingu oma osa tühistamisel märkida oma osa nimiväärtus ja väärtpaberikonto number/ When 
cancelling own shares, mark nominal value of shares and securities account number 
 

11. Koosoleku kuupäev/meeting date 
 
 

12. Nimekirja fikseerimise päev/ Record date 
 

13. Tühistamise suhtarv olemasoleva osade nimiväärtuse kohta või selle määramise põhimõte/ 
Ratio, by which the nominal value is increased or the defining principles 

 
V Lisadokumendid/ Documents to be enclosed with the application 
1) osakapitali vähendamise otsus või osanike koosoleku protokoll (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud 

koopia); 
The shareholders’ decision about decrease of capital or the minutes of the meeting of shareholders (or 
copy signed by the member of board);  

2) äriühingu erijuhis (kui tühistamine toimub suunatult või kombineeritult); 
Instructions, if cancellation is disproportionate or combined. 

3) uus põhikiri (kui osakapitali vähendamisega kaasnes põhikirja muutmine);  
Foundation articles (if the articles of association are amended due to the decrease of share capital).   
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Märkused/ Notes:  
1. Registris registreeritud osade nimiväärtuse vähendamisel on äriühing kohustatudNasdaq CSD SE Eesti 

filiaali (edaspidi NCSD) teavitama käesoleva taotluse esitamisega viivitamatult peale osakapitali 
vähendamise otsuse vastuvõtmisest, kuid mitte hiljem kui 5 pangapäeva enne osanike nimekirja 
fikseerimise päeva (lahter 12). 
Issuer is obligated to submit an application to Nasdaq Central Securities Depository SE Estonian branch 
(herefroth NCSD) to decrease the capital, if the private limited company is registered at the NCSD. 
Decrease of capital  application must be submitted not later than 5 business days before the 
record date.  

2. Kuni osakapitali vähendamise kohta kande tegemiseni äriregistris registreerib NCSD tühistamisele 
kuuluvatele osadele/osa nimiväärtusele tühistamismärked, mis kustutatakse pärast osakapitali 
vähendamise registreerimist äriregistris.  
Until the Business Registry has made an entry about the decrease of capital, NCSD registers the cancelled 
amount with an interim ISIN.  

   

 
 
Emitent/ISSUER: 
 
 
   
Ees- ja perekonnanimi (trükitähtedes) 
FIRST AND LAST NAME (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 
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