
AS HOOLEKANDETEENUSED 
 

(registrikood 10399457; aadress Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn, Eesti) 

 

1 
 

 
Ainuaktsionäri otsused 
 
Otsuse aeg: digiallkirjas 
Koht: Tallinn, Eesti 
 
 
Põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine 
 
Käesolev otsus on vastu võetud äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 2 ja § 305 lõike 1, 
riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 2, § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 17. 
märtsi 2022. a korralduse nr 88 „ASi HOOLEKANDETEENUSED aktsiakapitali suurendamine ja 
riigivara üleandmine“  alusel. Põhikirja muutmisega (vt p 1) ei kaasne osalusega seotud õiguste 
muutumist. 
 
ASi HOOLEKANDETEENUSED ainuaktsionär on Eesti Vabariik (aktsiate ja häälte arv vastavalt 
äriregistrile on 120 262, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest), mida 
esindab aktsiate valitseja Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, 
 
otsustas: 
 
1. Kinnitada AS HOOLEKANDETEENUSED põhikirja uus redaktsioon. 
 
2. Suurendada AS HOOLEKANDETEENUSED aktsiakapitali 533 975 (viissada kolmkümmend 
kolm tuhat üheksasada seitsekümmend viis) euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel.  
 
3. Lasta välja ja märkida 8215 (kaheksa tuhat kakssada viisteist) uut aktsiat nimiväärtusega 65 
(kuuskümmend viis) eurot iga aktsia ja ülekurss 25 eurot (kokku 534 000 eurot). Aktsiate 
omanikuks saab Eesti Vabariik.  
 
4. Aktsiate eest tasumine toimub mitterahalise sissemakse üleandmisega ASile 
HOOLEKANDETEENUSED ning üleantavaks varaks on: 
 
4.1   Harju maakonnas, Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas, Laevastiku tn 20 asuv kinnistu 
(Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa 6778950, katastriüksuse tunnus 
78401:101:2491, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2721 m2, hoonestamata elamumaa, 
atesteeritud kinnisvarahindaja poolt hinnatud väärtusega 185 000 eurot), ja 
 
4.2   Harju maakonnas, Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas, Kaluri tn 11 asuv kinnistu (Tartu 
Maakohtu kinnistusosakonna registriosa 8874750, katastriüksuse tunnus 78401:101:2836, 
sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1520 m2, hoonestamata elamumaa, atesteeritud 
kinnisvarahindaja poolt hinnatud väärtusega 324 000 eurot), ja 
 
4.3   Põlva maakonnas, Põlva vallas, Põlva linnas, Kaasiku tn 9 asuv kinnistu (Tartu 
Maakohtu kinnistusosakonna registriosa 19572950, katastriüksuse tunnus 62201:001:1572, 
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 4869 m2, hoonestamata maa, atesteeritud 
kinnisvarahindaja poolt hinnatud väärtusega 25 000 eurot). 
 
5. Mitterahalise sissemaksena üleantava riigivara väärtust on hinnatud vastavalt AS 
HOOLEKANDETEENUSED põhikirjale ja hindamist on kontrollinud audiitor.  
 
6. Aktsiate eest tasumiseks käesolevas otsuses nimetatud mitterahalise sissemaksena on 



AS HOOLEKANDETEENUSED 
 

(registrikood 10399457; aadress Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn, Eesti) 

 

2 
 

Sotsiaalministeerium sõlminud ASiga HOOLEKANDETEENUSED riigivara üleandmise 
lepingu(d). 
 
(Allkirjastatud digitaalselt)  
 
Signe Riisalo 
Sotsiaalkaitseminister 
 
Lisa 1 - põhikiri 


