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Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne  
 
Arco Vara AS-i aktsiad noteeriti Tallinna Börsi põhinimekirjas 21. juunil 2007. Börsiettevõttena lähtub Arco Vara AS 
(edaspidi ka „Ettevõte“) oma tegevuses Eestis kehtivatest õigusaktidest, NASDAQ OMX Tallinna Börsi nõuetest, reeglitest 
ja juhistest ning ettevõtte põhiväärtustest. 

Koos majandusaasta aruandega esitab Arco Vara AS ka Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) aruande, milles Ettevõtte 
juhtkond kinnitab HÜT nõuete järgimist. Osas, milles HÜT nõudeid järgitud ei ole, on see eraldi välja toodud ning selgitatud 
mittejärgimise põhjuseid. 

Majandusaasta aruande koostamisel on järgitud HÜT juhiseid. Käesolev HÜT aruanne on majandusaasta aruande osaks 
oleva tegevusaruande eraldiseisev peatükk. 
 
I Üldkoosolek 

Ettevõtte kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevus, koosolekute kokkukutsumise kord 
ja otsuste vastuvõtmine on reguleeritud Ettevõtte põhikirjas. Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule ja Ettevõtte 
põhikirjale on põhikirja muutmine Ettevõtte üldkoosoleku pädevuses. Põhikirja muutmiseks peab vähemalt 2/3 
üldkoosolekul esindatud häältest olema põhikirja muutmise poolt.  

2015. aastal toimus üks korraline ja üks erakorraline aktsionäride üldkoosolek. 

Korraline üldkoosolek 

Korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 23.04.2015 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis 
Lübeck. 

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus börsi infosüsteemis ning Ettevõtte veebilehel 31.03.2015. Koosoleku 
kokkukutsumise teade ilmus üleriikliku levikuga ajalehes Postimees 01.04.2015. Teates näidati ära, kus on võimalik 
tutvuda üldkoosoleku materjalidega, kuhu saavad aktsionärid esitada oma küsimused ning koosoleku päevakorras 
nimetatud teemasid puudutava teabe ja dokumentide otselink Ettevõtte veebilehele. Teave esitati aktsionäridele nii eesti 
kui ka inglise keeles. 

Nõukogu ettepanekud avaldati üldkoosoleku kokkukutsumise kutses. Üldkoosoleku päevakorras oli: 

• 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
• kasumi jaotamine; 
• audiitori valimine. 

Üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused: 

• Kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne ning jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta 
puhaskasum summas 803 tuhat eurot alljärgnevalt: 

o maksta dividende 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 tuhat eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada 
dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 
2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele; 

o suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 
 

• Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS 
PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitoritele tasu Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta 
majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Ettevõtte ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale 
lepingule. 

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi, kes ei ole Ettevõtte nõukogu esimees ega juhatuse liige. Koosolekul osales 24 
aktsionäri, kelle häältega oli esindatud 52,38% kõigist häältest. Üldkoosolek viidi läbi eesti keeles ja koosoleku juhataja 
tagas koosoleku sujuva läbiviimise. Koosolekul osales ka Arco Vara AS-i juhataja Tarmo Sild, kes tegi ülevaate 2014. 
aasta majandusaasta tulemustest. 

Erakorraline üldkoosolek 

Erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 10.02.2015 ajavahemikul kell 10.00 kuni 10.30 Ettevõtte peakontoris 
Tallinnas, aadressil Jõe 2B. 

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 16.01.2015 Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ning Arco Vara koduleheküljel. 
Teade ilmus üleriikliku levikuga ajalehes Postimees 19.01.2015. Teates näidati ära, kus on võimalik tutvuda üldkoosoleku 
materjalidega, kuhu saavad aktsionärid esitada oma küsimused ning koosoleku päevakorras nimetatud teemasid 
puudutava teabe ja dokumentide otselink Ettevõtte veebilehele. Teave esitati aktsionäridele nii eesti kui ka inglise keeles. 

Erakorraline üldkoosolek kutsuti kokku aktsionäride soovil ning nende ettepanekud avaldati üldkoosoleku kokkukutsumise 
kutses. Üldkoosoleku päevakorras oli: 

• nõukogu tagasikutsumine; 
• nõukogu liikmete valimine; 
• nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine. 
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Üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused: 

1) kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar 
Niinepuu, Toomas Tool, Stephan David Balkin; 
 

2) määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud: 

• Rain Lõhmus 
• Steven Yaroslav Gorelik 
• Hillar-Peeter Luitsalu 
• Allar Niinepuu 
• Kert Keskpaik 

3) maksta nõukogu liikmetele tasu iga nõukogu osaletud nõukogu koosoleku eest 500 eurot (netosumma), kuid mitte 
rohkem kui 1000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Seada tasu väljamaksmine sõltuvusse nõukogu koosolekute 
protokollide allkirjastamisest. Arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste 
vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul 
sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta 
ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitada nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega 
seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses. 

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi, kes ei ole Ettevõtte nõukogu esimees ega juhatuse liige. Koosolekul osales ka Arco 
Vara AS-i juhataja Tarmo Sild, kes vastas aktsionäride küsimustele, ning samuti viibis koosolekul notar Kaata Kartau. 
Koosolekul oli kohal ja esindatud kokku 26 aktsionäri, kelle häältega oli esindatud 54,37% kõigist häältest. Üldkoosolek 
viidi läbi eesti keeles ja koosoleku juhataja tagas koosoleku sujuva läbiviimise. 

2015. aastal toimunud üldkoosolekute otsused, protokollid ja lisamaterjalid avaldati Ettevõtte veebilehel. Korralise ja 
erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktidega seotud teavet, samuti enne koosolekute toimumist aktsionäride poolt 
esitatud küsimusi ja neile antud vastuseid, hoitakse üleval vähemalt kuni järgmise üldkoosoleku toimumise teabe 
avalikustamiseni Ettevõtte veebilehel. 
 
II Juhatus 

Ettevõtte juhatuses on alates 04.09.2009 korraga olnud üks liige. Alates 22.10.2012 on Ettevõtte tegevjuht ja ainuke 
juhatuse liige Tarmo Sild. 15.09.2015 võttis Ettevõtte nõukogu vastu otsuse pikendada Tarmo Sild’i juhatuse liikme volitusi 
alates 22.10.2015 kolme aasta võrra, st kuni 21.10.2018. 

Juhatuse liikmega on sõlmitud ametileping. Juhatuse liige ei kuulu ühegi teise börsiettevõtte juhatusse ega nõukogusse. 

Juhatuse liikmega sõlmitud juhatuse liikme ametilepingus täpsustatakse juhatuse liikme õigusi, kohustusi ning vastutust, 
samuti on reguleeritud põhitasu maksmine. Tasu suurus lepiti kokku arvestades juhatuse liikme tööülesandeid, tegevust, 
äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi. Tarmo Sild’i lahkumishüvitise suuruseks on vastavalt tema juhatuse liikme 
ametilepingule kuni viie kuu juhatuse liikme põhitasu, kui juhatuse liige kutsutakse tagasi ilma mõjuva põhjuseta. Juhatuse 
liikmele on kehtestatud emitendi väärtpaberitega seotud preemiasüsteem, millega seoses otsustasid aktsionärid 
01.07.2013 toimunud korralisel üldkoosolekul suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe 
vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Vahetusvõlakiri annab Tarmo Sild-ile õiguse märkida 390 tuhat Ettevõtte 
lihtaktsiat 2016. aastal hinnaga 0,7 eurot aktsia kohta. Ettevõtte 2015. aasta majandusaasta aruande esitamise hetkeks ei 
ole juhatuse liige veel märkinud Ettevõtte aktsiaid nimetatud vahetusvõlakirja alusel. 

Muid tasusid pealejuhatuse liikmele juhatuse liikme ametilepingust tuleneva tasule 2015. aastal ei makstud. 

Juhatuse liige on teavitanud Ettevõtet enda tegevusest kontrolliva omaniku või juhatuse liikmena järgmistes äriühingutes, 
mis ei kuulu kontserni: AS IuteCredit Europe, MFV Lootus OÜ, Aia Tänav OÜ, Alarmo Kapital OÜ, Catsus OÜ. 

Juhatuse liige on ametilepinguga võtnud kohustuse konkurentsikeeldu mitte rikkuda. Juhatuse liikme poolt teatatud 
osaluste omamine ja juhtimisorganites osalemist ei käsitleta konkurentsikeelu rikkumisena. 

 
III Nõukogu 

Nõukogu ülesandeks on Ettevõtte tegevuse planeerimine, tegevuse korraldamine ja juhatuse tegevuse kontrollimine. 
Ettevõtte nõukogu liikmed valib aktsionäride üldkoosolek. 

HÜT kohaselt peavad pooled emitendi nõukogu liikmetest olema sõltumatud. Kui nõukogus on paaritu arv liikmeid, siis 
võib sõltumatuid liikmeid olla üks liige vähem. Ettevõte täidab HÜT nõudeid sõltumatute nõukogu liikmete punkti osas. 

Ettevõtte nõukogu koosseisus toimus 2015. aastal muudatus. Kuni 10.02.2015 toimunud Ettevõtte erakorralise 
üldkoosolekuni oli Ettevõtte nõukogu koosseis järgmine: Allar Niinepuu, Aivar Pilv, Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luitsalu, Rain 
Lõhmus, Stephan David Balkin, Toomas Tool. 10.02.2015 nimetas Ettevõtte üldkoosolek ametisse nõukogu järgmises 
koosseisus: Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Kert Keskpaik. 

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Alates 10.06.2013 on nõukogu esimees Hillar-Peeter Luitsalu. 
2015. aastal ametisse nimetatud nõukogu valis 27.02.2015 nõukogu esimeheks taas Hillar-Peeter Luitsalu. 

Alates 01.07.2013 makstakse nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte 
rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine on sõltuvuses nõukogu koosolekute protokollide 
allkirjastamisest. 10.02.2015 otsustas Ettevõtte üldkoosolek, et nõukogu liikmetele hüvitatakse nõukogu koosolekul 
füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses. 


