Kil1Jlitatud Saue Linnavolikogu
08.0 1.2004 aasta otsusega nr 92

OU SAVE

YESI
POHIKIRl

1. Ariuhingu arinimi on

00 SAUE

VESl.

2. Osauhingu asukohaks on: Saue linn, Harjumaa, Tule tn 7.
3. Osauhingu miinimumkapital on neliklimmend tuhat (40.000.-) krooni ja
maksimumkapital on ukssada kuusklimmend tuhat (160.000.-) krooni.
4. Osa minimaalseks suuruseks on tuhat (1000.-) krooni.
5. Osauhingu tegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste
5.1 veevarustus;
5.2 vee- ja kanalisatsioonislisteemide
5.3 vee- ja kanalisatsioonitorustike

valdkonnas:

ja seadmete telmohooldus ning korrashoid;
limberehitus ja ehitus;

5.4 veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud projektide juhtimine;
5.5 vee- ja kanalisatsioonislisteemide
5.6 vahendustegevus,

haldamine, valdamine ja kasutamine;

varade haldamine ja kinnisvaratehingud.

6. Osalihingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lopeb 31. detsembril.
7. Osakapitali sissemakse voib olIa rahaline voi mitterahaline.
8. Mitterahalise sissemakse vaiirtus maaratakse osanike koosoleku otsusega.
9. Osalihingu reservkapital on ilks klimnendik (V 10) osakapitalist.
10. Osalihingul on 3-5 liikmeline noukogu. Noukogu arvulise koosseisu maiirab
linnavalitsus.
11. Noukogu kavandab osalihingu tegevust ning teostab jarelevalvet osauhingu
juhataja tegevuse lile.
12. Noukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi linnavalitsus.
13. Osalihingul onjuhataja, kes juhib ja esindab osalihingut.
14. Juhataja valib ning kutsub tagasi n5ukogu.
15. Osalihingu 15petamine toimub linnavolikogu otsusega.

Kinnitatud AS Eesti Post noukogu
koosolckul
.. 2002a

NOlJKOGli

AS EESTI POST
JA JUHATUSE REGLEMENT

I. I. Kaesolev reglement lahtub Ariseadustikust ja AS Eesti Post pohikirjast ning
maarab kindlaks noukogu ja juhatuse tbbjaotuse, koostbb, informeerimise ja
aruandluse korra.
1.2. Aktsiaseltsi (edaspidi Seltsi) arengut maaravaks organiks on noukogu, kes
teeb otsuseid noukogu koosolekuteI.
1.3. Noukogu on otsustusvoimeline, kui koosolekust votab osa vahemalt pool
noukogu liikmetest, sh noukogu esimees voi aseesimees. luhul kui noukogu
liige ei osale koosolekul, siis teatab ta sell est n6ukogu esimehele esimesel
voimalusel.
lA. Noukogu pohiiilesandeks on riigi kui omaniku huvide esindamine ja sell est
Iahtudes tahtsamate ktisimuste otsustamine ja jarelevalve.
1.5. luhatuse pohiiilesandeks on Seltsi igapaevase tegevuse korraldamine, arengu
tagamine ja iildkoosoleku ning noukogu otsuste eIIuviimine.
1.6. Juhatus on kohustatud koheselt informeerima n6ukogu Seltsi tegevuses
ilmnenud ebasoodsatest asjaoludest ja v6imalikest ohtudest.
1.7. Noukogu tegevus, sh tbbplaanid ja tehtud otsused on iildjuhul
konfidentsiaalsed. Kolmandate isikute, sh massimeedia, informeerimise
noukogu tegevusest otsustavad noukogu liikmed noukogu koosoleku lopus
luhatus iildjuhul noukogu tegevust ja otsuseid ei avalda ega kommenteeri.

2.1.

Noukogu koosolekud toimuvad vastavalt noukogu igaaastasele tbbplaanile,
kus on kindlaks maaratud iga koosoleku toimumise aeg ja koht, paevakord
ning pohiettekandja( d). Noukogu
voib maarata
teatud
kiisimuste
kaasettekandjad noukogu liikmete hulgast.

J J

Noukogu tbbplaan koostatakse noukogu ja juhatuse koostoos ning
kinnitatakse aasta esimcsclnoukogu
koosolekul Tbbplaani taiendataksc
vastavalt vajadllsele nOllkogll liikmete ja juhatusc ettepanckute aillscl

2 3

Noukogu jargmise koosoleku pacvakord lepitakse
koosolekul ja fikseeritakse nOllkogu tooplaanis

24

Noukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajaduscle looksva
majandustegevuse tulcmusi kasitlcvad koosolekud (kvartalikoosolekud)
toimuvad iga aasta jaanuari-, aprilli-, juuli- ja oktoobrikull kolmandal
nadillal'

25.

Noukogu koosolekute toimumise acga ja paevakorda on oigus l1luuta
noukogu esimehel, teatades sellest tcistele noukob'U liikmetele jil juhiltusele
vahemalt uks nadal enne koosoleku toimumist.

26.

K vartali koosolekutel on paevakorra kohustuslikeks punktideks
26.1 juhatuse aruanne eelmise kvartali majandustegevuse
ja eelarve taitmise
kohta ning nende kinnitaminelmittekinnitamine
noukogu poolt;
2.62juhatuse
prognoos jooksva kvartali majandustegevuse
tulemuste ja
eelarve Uiitmise kohta;
2.6.3juhatuse jargmise kvartali tegevuskava ja eelarvemuudatuste
kinnitamine noukogu poolt;
K vartali aruande sisu ja vormi kehtestab noukogu.

2.7.

Noukogu
koosoleku
paevakorrapunkti
pohiettekandja
esitab
noukogu
esimehele vajalikud kirjalikud
materjalid ning vajadusel
otsuse eelnou
hiljemalt iiks nadal enne koosoleku toimumist. Noukogu esimees korraldab
koheselt materjalide ja paevakorra noukogu liikmetele laialisaatmise.

2.8.

Noukogu erakorralise koosoleku kutsub noukogu esimees
voimalusel,
juhul kui sed a nouab juhatuse
esimees,
liikmetest, audiitor voi majandusminister.

2.9.

Noukogu koosolekud protokollitakse. Protokollija maarab noukogu esimees.
Protokollile kirjutavad alia koosoleku juhataja ja protokollija.
Hiljemalt
jargmisel koosolekul kirjutavad protokollile alia koik kohalolnud noukogu
liikmed. 19a noukogu liige saab koopia koikide koosolekute protokollidest.

210. Juhatuse liikmete osavott noukogu koosolekutest
noukogu ei otsusta teisiti.

kokku noukogu eelmisel

kokku esimesel
keegi noukogu

on kohustuslik,

3. !.Juhatus
koostab ja esitab noukogule
kinnitamiseks
Arengukava struktuuri ja koostamise pohimotted kehtestab

kui

Seltsi arengukava.
noukogu

3.2.Arengukava
koostatakse ajahorisondiga kolm aastat. Arengukava
vahemalt kord aastas, kusjuures kolmanda aasta arengukava
noukogus hiljemalt esimese aasta juulikuus.

taiendatakse
kinnitatakse

.l 3 Aas!acclarvc melle! Icmise protscss koosncb jargmistcst ctappidcs!
3 .) I jllhatus C'sitab arcllgllKaVa taitl1lisc aruande, eelmise aasta eelarve
taitlllise arllande ja sclctllskirja noukogllie veebruarikllus;
3 3 2 noukogu maaratleb
koost66s
juhatusega
ja lahtudes
arengukavast
prioritecdid ja jargmisc aasta eelarvc koostamise pohimottcd hiljel11alt
juulikuus.
3 3 3 jllhatus
koostab,
soovitavalt
Illitlllevariandilisena,
jargl11ise aasta
eelarve projekti pohinaitajate
kohta ja esitab selle noukogule
koos
seletuskirjaga hiljel11alt 15septembriks;
3.34
juhatus esitab noukogule jooksva aasta eelarve pohinaitajate
taitl11ise
prognoosi hiljemalt oktoobrikuus,
3.35.
eelarve esil11ene lugel11ine noukogus on oktoobrikuus,
3.36
eelarve teine lugel11ine ja kinnital11ine esimesel voimalusel, kuid milte
hiljem kui detselllbrikuus

4.1.N6ukogu
ja juhatus Illaaravad koosk61astatult
majanduslllinistriga
Seltsi korralise uldkoosoleku toilllumise tahtpaeva.

kindlaks

(' dJlx' /;(j'k~
4.2.Lisaks
Ariseadustikus
ja Seltsi p6hikirjas
ning kaesolevas
regle'~nencl1s"
satestatule kuulub n6ukogu kompetentsi:
4.2.1.
Seltsi tiitarettev6tjate
uldkoosoleku
otsuste ja n6ukogu ning juhatuse
liikmete valiku ja tasustamise heakskiitmine;
4.2.2. t66lepingute
heakskiitmine,
miIIes nahakse
ette penslOOi v6i
kompensatsiooni
maksmine peale lepingu 16ppemist;
4.2.3. tippjuhtide t66lepingute s6lmimise ja l6petamise heakskiitmine.
Nimetatud
ktisimustes
on juhatus
kohustatud
tegema ettepaneku
nende
ltilitamiseks n6ukogu tooplaani.

Kinnitarud AS Eesti Post noukogu
koosolekul .. .
...... 2002.a.

1. Konkreetsete n6ukogu otsuste elluviimise tulemused. (otsuse tegemisel
n6ukogu maarab, millal arutab tulemusi)
2. Strateegia ja arengukavad ning nende taitmine. (tavaliselt koos eelarve ja
eelarve taitmisega)
3. Organisatsiooni ja juhtimise areng. (vt teenistusleping p. 2.5, 2.7 ja 2.8)
4. Personali arendamine ja palgaslisteem, sh v6rdlus teiste ettev6tetega,
maakonnagaja

Eestiga. (vt teenistusleping p. 2.6)

5. Toote- ja teenustearendus
6. Tehniline areng, sh infotehnoloogia. Seadmete hooldus ja remont.
7. Suhted tamijatega. V6imalikud valikud. Hinnad.
8. Suhted klientidega, sh lepingute sisu ja vorm. Hinnad.
9. Sponsorlus, reklaam, meedia informeerimine, maine kujundamine,
Intemeti kodulehektilg.
1O.Koost66 teiste institutsioonidega ja selle tulemused. (KaubandusT66stuskoda, erialaliidud, omavalitsused jm)
11.T66tervishoidja

t66ohutus. T66riietus

12.Turvateenistus, territooriumi kasutamine ja korrashoid.

Lahtepunktiks on see, et n6ukogu peab olema informeeritud sellest, mis AS-s
toimub!

JUlIA TUSE ESIMEIIE
TEENISTUSLEPING

Kacsolcv Juhatuse esimche tecnistusleping (edaspidi "Leping") on solmitud
"
"...............................
2000. aastal Tallinnas.
~(edaspidi
p6hikirja ja Noukogu

"Sclts"), keda esindab Noukogu csimccs
08. juuni 2000. aasta otsusc alusel,

1.1. Juhatuse esimees on valitud ja volitatud teenistustilesandeid taitma kolmeks aastaks, s.o
tahtajaga kuni
,mis on ka Lepingu kehtiVU$etahtajaks.
1.2. Juhatuse
esimees taidab teenistustilesandeid
kogu perioodi jooksul,
vajadusel
ka
puhkepaevadel ja ptihadel. Juhatuse esimehe teenistustilesannete tiiitmise aeg ei ole kellaajaliselt
reglementeeritud. Juhatuse esimees taidab teenistusUlesandeid jooksvalt, vastavalt kujunenud
olukorrale ja on oopaevaringselt ldittesaadav mobiiltelefonil.
1.3. Leping on kehtiv kuni Juhatuse esimehe volituste loppemiseni kooskolas seaduse, Seltsi
p6hikirja ja kaesoleva Lepinguga Lepingu 16ppemisega ei kaota kehtivust need Lepingu satted,
mis oma iseloomu tattu on kohaldatavad parast Lepingu loppemist.

2.1. Juhatuse esimehe tegevuse aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad oigusaktid, Seltsi pohikiri,
Noukogu ja Juhatuse tegevuse reglement ja kaesolev Leping. Juhatuse esimees tagab Seltsi
tegevuse oigusparasuse ja seaduslikkuse ning vastavuse headele aritavadele ja eetikanormidele.
2.2. Juhatuse esimees lahtub oma tegevuses Seltsi Oldkoosoleku ja Noukogu otsustest, viies neid
ellu kokkulepitud korras ja tahtaegadeks.
2.3. Juhatuse esimees esindab Seltsi ja on oigustatud tegema toiminguid ja tehinguid Seltsi nimel
ainult talle antud volituste piires. Juhatuse esimees kooskolastab erakorralise iseloomuga ja Seltsi
seisukohalt olulise tahtsusega toimingute tegemisc eelnevalt Noukoguga.

2.4. Juhatuse esimehe tantsaimaks tilesandeks·on Seltsi strateegilise arengu tagamine. Selle nimcl
kindlustab Juhatuse esimees vajalike arengukavade valjatOotamise ja elluviimise.
2.5. Juhatuse esimees korraldab Seltsi igapaevast juhtimist, maarates kindlaks organisatsiooni
struktuuri, tootajate p5hikohustused, 5igused ja vastutuse ning p5hilised protseduurireeglid ja
sisekorraeeskirjad. luhatuse esimees tagab tOokorralduse ja juhtimise otstarbekuse ja arengu ning
vastavuse kaasaja n5uetele.
2.6. luhatuse esimees kindlustab Seltsi asjatundliku, v6imeka
luhatuse esimees kehtestab sellise palga- ja premeerimissilsteemi,
Seltsi eesmarkide saavutan1isele.

ja motiveeritud personaliga.
mis parimal viisil aitab kaasa

2.7. luhatuse
esimees kindlustab t60tajate teadmiste,
oskuste ja v6imete maksimaalse
rakendamise,
kujundab
otstarbekad
koostoosuhted
to 0taj ate vahel ning sellise
organisatsioonikultuuri, mis parimal viisil aitab kaasa Seltsi eesmarkide saavutamisele.
2.8. Juhatuse esimees orienteerub oma tegevuses muudatustele ja innovaatilisusele.
Sell est
tulenevalt korraldab luhatuse esimees kaasaegsete ja efektiivsete tOomeetodite rakendamise Seltsi
tegevusaladel, sh infotehnoloogias, organisatsiooni valjaarendamisel ja muudel aladel.
2.9. Juhatuse esimees hoiab Seltsi head mainet klientide, aripartnerite ja avalikkuse ees ning
hoidub tegevusest v5i tegevusetusest, mis p5hjustab v6fv5ib p5hjustada klientide v5i aripartnerite
usalduse kaotust, pretensioone v5i avalikku kriitikat.
2.10. Juhatuse esimees hoiab heaperemehelikult ja kasutab efektiivselt
kasutuses v5i valduses olevat vara ning kasutab seda ainult Seltsi huvides.

Seltsi

omanduses,

2.11. Juhatuse esimees annab oma tOost ja Seltsi seisundist am N5ukogule ja Uldkoosolekule,
esitades Noukogu poolt kehtestatud vormis ja tahtaegadel vajalikud finants- ja tegevusaruanded.

2.12.

Juhatuse esimees teatab koheselt Noukogule Seltsi majandusliku
halvenernisest ning ohtudest ja voimalustest, rnis voivad selleni viia.

3.1. Selts annab Juhatuse esimehe kasutusse s5iduauto ja
kindlustuse, hoolduse ja remondi kulud kOguSUfnn1asmitte tile

htivitab

selle

seisundi

olulisest

ekspluatatsiooni,
krooni aastas.

3.2. Selts annab luhatuse esimehe kasutusse mobiiltelefoni ja htivitab selle kasutamise kulud, kuid
kogusummas mitte tile
krooni aastas.
3.3.1uhatuse esimehel on 5igus teenistustilesannete taitmiseks ja Seltsi huvides kasutada Seltsi
muud vara j a vahendeid piiranguteta, kuid eelarve piires.

3.4.1uhatusc
csimche lahetuskulud tccnistusulesannctc
Uiitmiscl
huvitab SeilS vaslavall
riigiasutustes kchtestatud korraIe ja normidclc.
Valislahetusc cesmargid ja tingimuscd on
1uhatuse csimces kohustatud koosk6lastama Noukogu esimehega.
3.5. luhatuse esimehe esinduskulud tccnistusulcsanncte taitmiscl huvitab Selts vastavalt esitatud
arvetele, kuid kogusummas mit1e ule 12000.- krooni aastas. luhatusc esimehcl on oigus maarata
selle raha kasutamise sihtotstarve.

4.1. luhatuse esimehele makstakse Seltsi poolt tecnistustasu 20 000.- krooni kuus, mis kantakse
1uhatuse esimche poolt nimetatud pangaarvcle iga kuu 0 I. kuupaeval eelmise kuu eest.

4.3. Juhatuse esimehele v6ib maksta uhekordset tasu s6ltuvalt Seltsi majandustegevuse tulemustest
jaJvoi tOokoormusest, samuti seoses riiklike tahtpaevade ja piihadega.
4.4. Teenistustasu muutmine ning Juhatuse esimehele makstavad iihekordsed tasud vormistatakse
N6ukogu otsusega. Selle kobta Lepingu lisa ei vormistata.
4.5. Teenistustasu sisaldab tasu ansaladuse hoidmise, lojaalsuse ja samadel
tegutsevates aritihingutes mittetootamise eest vastavalt kaesolevale Lepingule.

tegevusaladel

4.6. Juhatuse esimehele makstakse igakuist lisatasu Seltsi aritegevuse arvelt, mis ei ole seotud
_
teenindamisega. Lisatasu suurus on 5% nn omateenitud vahenditest iihes
kalendrikuus, kuid mitte r6hkem kui 80% kehtivast kuu teenistustasust, vastavalt N6ukogu poolt
kehtestatud arvutusmetoodikale. N6ukogul on 6igus muuta arvutusmetoodikat ja nimetatud
protsentide maar-a. SeTlekohta Lepingu lisa ei vormistata.
4.7. Selts on kohustatud arvestama Juhatuse esimehe teenistustasult ja muudelt valjamaksetelt
makse analoogselt tOotasult arvestatavate maksudega, kindlustades Juhatuse esimehe sotsiaalsete
garantiidega analoogse1t tOOlepingu alusel tOotavate tOotajatega.
4.8. Juhatuse esimehe haigestumise korral hiivitab Selts esimese kolme haiguskuu
teenistustasu ja ravikindlustusseaduse alusel valja makstud ravikindlustuse htivitise vahe.
4.9. Selts solmib Lepingu kehtivuse
kindlustuspreemiaga mitte tile
4.10.
se.

ajaks

eest

Juhatuse esimehe
krooni aastas.

Selts s6Imib luhatuse esimehe kasuks tema valislabetustes viibimise ajaks reisikindlustu-

5.l.1uhatuse
esimehel on OlguS tasulisele puhkusele kestusega 28 kalendripaeva
teenistusaasta eest. Taiendavale puhkusele lubamise ja tingimused otsustab N6ukogu.

aastas 19a

5.2. luhatuse esimehele sailitatakse puhkuse perioodiks teenistustasu ning makstakse lisaks igaaastast puhkusetoetust
momendil kehtiva iihe kuu teenistustasu suuruses summas.
5.3.1uhatuse esimehel on 6igus, arvestades Seltsi t66 haireteta korraldamise vajadust,
puhkuse kasutamise aeg. luhatuse esimehel on 6igus kasutada puhkust osade kaupa.

valida

5.6. N6ukogu esimehel on p6hjendatud juhtudel 6igus katkestada puhkus ja kutsuda luhatuse
esimees teenistusiilesandeid taitma.
5.7. Juhatuse
perioodil.

esimees on kohustatud teatama N6ukogu esimehele oma kontaktandmed

puhkuse

6.1. Juhatuse esimees avaldab N5ukogule kiIjalikult end a ja oma Hihisugulaste osalemise
arilihingutes omaniku, n5ukogu v5i juhatuse liikmena. N5ukogul on keelatud nimetatud andmeid
avaldada kolmandatele isikutele.
6.2. Juhatuse esimees on kohustatud teatama N5ukogule enda ja oma liihisugulaste kavandatavast
osalemisest mistahes fuiiihingutes omaniku, n5ukogu v6i juhatuse liikmena. N6ukogu v5ib nimetatud tegevuseks luba mitte anda.
6.3. Juhatuse esimees on lojaalne Seltsile ja teeb otsuseid ainult lahtudes Seltsi huvidest. Mistahes
informatsiooni vaIjamist N5ukogu eest v5i moonutatult esitamist, samuti muid ebalojaalsuse
ilminguid kasitleb N5ukogu usalduse kaotamisena.
6.4. Juhatuse esimees kohustub kahe aasta jooksul arvates Lepingu 15ppemisest mitte osalema
fuiiihingute tegevuses, kes on v5i v6ivad kujuneda Seltsi konkurentideks, valja arvatud juhtudel,
kui selleks on Seltsi N6ukogu lubav otsus.
6.5. Juhatuse esimees kohustub kahe aasta jooksul arvates Lepingu 16ppemisest hoidma Seltsi arisaladust ning muud konfidentsiaalset informatsiooni. Nimetatud andmete avaldamine on lubatud
iiksnes N6ukogu kirjalikul loal v6i seadusest tulenevatel juhtudel seaduses satestatud korras.

7.1. Muudatuscd vai Uiienduscd Lcpingulc tchaksc Pooltc kirjalikul kokkulcppel, arvcstadcs, et
Scltsi N6ukogu on seIIisc muudatusc v6i taiendusc ceIncvalt hcaks kiitnud. Taicndavad
kokkuleppcd vom1istataksc Lepingu Iisadcna.
7.2. Leping lapcb:
I) Lepingu kehtivuse tiihtaja saabwnisel;
2) Juhatuse esimehe tagasikutswniscga;
3) Poolte kokkuleppeI;
4) Juhatuse esimehe tagasiastwnisel;
5) Juhatuse esimehe sunna korral.
7.3. Lepingu kehtivuse tiihtaja saabwnisel maksab Selts Juhatuse esimehele hiivitust, mille
suuruseks on viimase kiimne kalendrikuu jooksul
teenistustasuks valja makstud summa
Hiivituse SUUIusearvutamisel ei vaeta arvesse Iisatasu ja muid v6imalikke valjamakseid. Hiivitus
makstakse valja tihe kuu jooksul alates Lepingu kehtivuse tiihtaja saabwnist.
7.4. Poolte kokkuleppel voib Lepingu IOpetada molema Poole algatusel. Pooled kohustuvad
Lepingu 16petamise soovist teatama teisele Poolel~ viihemalt kolm kuud eI1E.esoovitavat Lepingu
16petamise kuupaeva. Lepingu lopetamisel "Poolte kokkuleppel" kujunevad Lepingu lapetamise
tingimused labiraakimiste kaigus.
7.5. Juhatuse esimehe tagasiastumine on olukord, kus Juhatuse esimees teatab N5ukogule
kirjalikult teenistusUlesannete taitmise ennetiihtaegsest ja tihepoolsest 16petamisest.
7.6. Juhatuse esimehe tagasikutsumisel v5i tagasiastwnisel
saabumist Selts Lepingu 15petamise hiivitust ei maksa.
7.7.1uhatuse
v6i lastele.

enne Lepingu kehtivuse

esimehe sunna korral maksab Selts Lepingu 16petamise huvituse valja

tiihtaja

abikaasale

7.8. Lepingu IOppemisel on luhatuse esimees kohustatud koheselt tagastama Seltsile tema
kasutuses olnud Seltsi vara, informatsiooni ja dokumentatsiooni, mille luhatuse esimees on
saanud oma valdusse ja kasutusse seoses teenistusUlesannete taitmisega.
7.9. N5ukogul on oigus oma otsusega peatada Lepingu taitmine ja luhatuse esimehe volitused
teenistusiilesannete taitmisel. Lepingu peatamine ei katkesta teenistustasu ja lisatasu lepingu kohast valjamaksmist.
7.10. luhul, kui N6ukogu valib luhatuse esimehe ka jargnevaks perioodiks Juhatuse esimeheks,
siis on Seltsil N6ukogu otsusega 6igus Lepingu 15petamise tasu mitte maksta v6i maksta osalises
mahus.

8.2. Kilsimustes, mis ei ole reguleeritud kaesoleva Lepinguga, juhinduvad Pooled seadustest ja
teistest 6igusaktidest.
8.3. Leping on konfidentsiaalne. Lepingu ja lepingu iiksikute tingimuste avaldamine kolmandatele
isikutele v6ib toimuda ainult teise Poole n6usolekul.
8.4. Kaesoleva Lepingu allakirjutamisega lopeb "Poolte kokkuleppel" ~Noukogu
esimeh~ja
AS
luhatuse esimehe •
vahel 29. oktoobril
1997. aastal Tallinnas solmitud leping. Pooled kohustuvad mitte esitama nimetatud lepingu alusel
teineteisele noudeid ja pretensioone.

Noukogu esimees: .-.

asukoht'-IOl41

~

N6ukogu esimees
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