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Taotletav registritoiming/ Register act applied for  
 
 

OSAÜHINGU OSA VÄIKSEIMA VÕIMALIKU 
NIMIVÄÄRTUSE MUUTMINE 
 
CHANGE OF THE MINIMUM NOMINAL VALUE 
OF LIMITED LIABILITY COMPANY (OÜ) SHARE 
 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding:  
 
Tavamenetlus/ 
Regular (5 business days)     
  

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

2. Registrikood/ Registry Code  
 
 

3. Kontaktisiku nimi, e-mail/contact person, e-mail 
 

 

II Andmed väärtpaberi kohta/ Securities info 

4. Väärtpaberite nimetus/Name of securities 
 
 

5. ISIN kood/ code 
 
 

III Muudatus osa väikseimas nimiväärtuses /Change in the minimum nominal value of the share1 

6. Praegune osaühingu osa väikseim võimalik 
nimiväärtus / Current minimum nominal value of 
OÜ share  

7. Praegune osa ja häälte arvu suhe/Current share and votes 
ratio  (Näiteks: osa iga 1 euro annab 1 hääle/Example: share every 1 
euro grants 1 vote) 

8. Uus osaühingu osa väikseim võimalik 
nimiväärtus / New minimum nominal value of OÜ 
share 

9. Uus osa ja häälte arvu suhe/Current share and votes ratio  
(Näiteks: osa iga 1 sent annab 1 hääle/Example: share every 1 cent 
grants 1 vote) 

IV Taotlusele lisatavad dokumendid/Documents to be enclosed with the application  
 
1) Äriühingu põhikiri, kui põhikirja viimane versioon ei ole kättesaadav Äriregistrist/Articles of Association, if the latest versioon is not 

available from Commercial Registry 
2) Osanike otsus osa väikseima võimaliku nimiväärtuse muutmiseks ja/või põhikirja muutmiseks/Shareholders’ resolution for change 

in the minimum nominal value of the share and/or amending the Articles of Association 
 

Märkused/Notes 

Taotluse esitamisega kinnitab äriühing, et käesolevas taotluses nimetatud väärtpaberit puudutavad andmed on õiged 
ning need vastavad äriühingu kehtivale põhikirjale.  
Issuer confirms with submitting the application, that the info in the application is correct and according to the valid 
articles of association.  
 
 
 
   
Emitent/ISSUER: 
 
   
Ees- ja perekonnanimi (trükitähedes) 
FIRST AND LAST NAME (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 

 
 

                                                           
1 Äriseadustik § 148 ja § 169/Commercial Code § 148 and § 169 


	OSAÜHINGU OSA VÄIKSEIMA VÕIMALIKU NIMIVÄÄRTUSE MUUTMINE
	I Andmed äriühingu kohta/Issuer data
	II Andmed väärtpaberi kohta/ Securities info
	III Muudatus osa väikseimas nimiväärtuses /Change in the minimum nominal value of the share
	IV Taotlusele lisatavad dokumendid/Documents to be enclosed with the application 
	Märkused/Notes

	1Äriühingu ärinimi Issuers business name: 
	2 Registrikood Registry Code: 
	3 Kontaktisiku nimi emailcontact person email: 
	4 Väärtpaberite nimetusName of securities: 
	5 ISIN kood code: 
	6 Praegune osaühingu osa väikseim võimalik nimiväärtus  Current minimum nominal value of OÜ share: 
	7 Praegune osa ja häälte arvu suheCurrent share and votes ratio Näiteks osa iga 1 euro annab 1 hääleExample share every 1 euro grants 1 vote: 
	8 Uus osaühingu osa väikseim võimalik nimiväärtus  New minimum nominal value of OÜ share: 
	9 Uus osa ja häälte arvu suheCurrent share and votes ratio Näiteks osa iga 1 sent annab 1 hääleExample share every 1 cent grants 1 vote: 
	EmitentISSUER: 
	allkirisignature: 
	kuupäevdate: 


