AS MERKO EHITUS 29.04.2015 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD
1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta majandustulemustest
ning perspektiividest
Kinnitada ASi Merko Ehitus 2014.a. majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt
antav ülevaade jooksva aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Võtta vastu järgmised otsused:
(i)

kinnitada 2014.a. majandusaasta puhaskasum 12 416 623 eurot;

(ii)

maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku
7 257 000 eurot, mis on 0,41 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 22. mail 2015.a. kell 23.59 seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse
kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 26. mail 2015.a., kandes vastava summa aktsionäri
väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii)

jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Aktsiakapitali vähendamise otsustamine
Arvestades Baltikumi ehitusturu väljavaateid lähiaastatel ning sellega seotud kapitali vajadust Merko
Ehituse kontserni jaoks on aktsiakapitali vähendamise põhjuseks kontserni kapitalistruktuuri
parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. ASil Merko Ehitus puudub vajadus omada
aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on
täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.
Tulenevalt eeltoodust võtta vastu järgmised otsused:
(i)

vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 4 071 000 euro võrra, seniselt 12 000 000 eurolt
7 929 000 euroni;

(ii)

aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisega 0,23 euro võrra,
seniselt 0,677966 eurolt 0,447966 euroni;
aktsiate koguarv jääb samaks so 17 700 000 aktsiat;

(iii)

vastavalt ASi Merko Ehitus põhikirjale on seltsi miinimumaktsiakapital 6 000 000 eurot ning
maksimumaktsiakapital 24 000 000 eurot;

peale aktsiakapitali vähendamise kandmist äriregistrisse on aktsiaseltsi aktsiakapitali
suuruseks 7 929 000 eurot, mis on kooskõlas ettevõtte põhikirjaga ning mis koosneb
17 700 000 aktsiast, neist igaüks arvestusliku väärtusega 0,447966 eurot;
(iv)

aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22. mail 2015.a. kella 23:59 seisuga;

õigustatud

(v)

aktsiakapitali vähendamisega seoses teha aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,23 eurot
aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, so hiljemalt 3 (kolm) kuud pärast
aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmist.

4. 2015.-2017.a. majandusaastateks audiitori kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2015. kuni 2017.a. majandusaastateks audiitorühing AS
PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga
PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

