VOLIKIRI
Aktsionäri korralisel üldkoosolekul esindamiseks

[koht, kuupäev]
[AKTSIONÄRI NIMI], [äriregistrikood/ isikukood/ sünniaeg], aadress [...], [järgnev vaid juriidiliste isikute kohta: keda esindab seaduse alusel/ keda esindab volikirja alusel] [nimi, isikukood/sünniaeg], edaspidi nimetatud kui Aktsionär, 
volitab käesolevaga korralisel  üldkoosolekul osaleva esindaja nimi], [isikukood/ sünniaeg], [riigi] kodanik, elukoht [aadress], edaspidi minetatud kui Esindaja, 
hääletama ning teostama kõiki teisi Aktsionäri õigusi ja kohustusi, sealhulgas allkirjastama Aktsionäri nimel dokumente selleks, et teostada Aktsionäri õigusi AS Tallinna Vesi (äriregistrikood: 10257326, aadress: Ädala 10, Tallinn 10614, edaspidi nimetatud kui AS Tallinna Vesi) aktsionäride korralisel üldkoosolekul, milline toimub 24.05.2011.a järgmise päevakorraga: 
Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne.

Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Seltsi 2010 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 256 684 119 krooni ehk 16 405 105 eurot. Jaotada dividendidena 16 000 639,12  eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2010.a seisuga kogunenud 540 873 749 kroonisest ehk 34 568 133 eurosest jaotamata kasumist, sh 2010.a. 256 684 119 kroonisest ehk 16 405 105  eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,8 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 639,12 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. 
Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2011.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 08. juuni 2011.a kella 23.59 seisu alusel.

Põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi põhikirja alljärgnevalt – muudatused allajoonitud ja rasvases trükis:
3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:
	„3.1.2. Seltsi miinimumaktsiakapitaliks on 12 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapitaliks on 48 000 000 eurot.“

3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.1., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:
	„3.2.1.1. Nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,6 eurot (kuuskümmend eurosenti) iga aktsia (edaspidi A-aktsia). Iga A-aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.“

3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:
	„3.2.1.2. Seltsil on üks nimeline eelisaktsia nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot (edaspidi B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab aktsionärile eesõiguse saada dividendi kindlaks määratud summas 600 (kuussada) eurot. B-aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle järgmiste küsimuste otsustamisel (piiratud hääleõigus):“
-	Seltsi põhikirja muutmine;
-	Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
-	vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
-	oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;
-	Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
- 	Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega Seltsi aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.

3.4. Muuta Seltsi põhikirja punkti 6.2.3., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:
„6.2.3. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel, teatades sellest aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse Juhatusele kirjalikult.“

3.5. Asendada Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1., 6.3.3.2., 6.3.3.3., 6.3.3.4. ja 6.3.3.5. sõnad „10 miljonit krooni“ sõnadega „650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot“. 

3.6. Täiendada Seltsi põhikirja uue punktiga 6.5.3. alljärgnevas sõnastuses:
„6.5.3. Seltsi ainuomandis olevaid tütarettevõtteid ei käsitleta sidusettevõtetena. Tütarettevõttega sõlmitavate tehingute puhul rakendub Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.3.3.4 ja 6.3.3.5 sätestatu.“

Aktsiate nimiväärtuse ning aktsiakapitali suuruse vähendamine
Nõukogu ettepanek: seoses nõudega konverteerida aktsiakapital kroonidest eurodesse vähendada Seltsi aktsiakapitali, vähendades A-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 10 (kümme) krooni) 0,60€-ni (kuuekümne eurosendini) ning vähendades B-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 1000 (üks tuhat) krooni)  60€-ni (kuuekümne euroni), kusjuures aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata 782 333,62€ (seitsmesaja kaheksakümne kahe tuhande kolmesaja kolmekümne kolme euro ja kuuekümne kahe eurosendi) võrra ning uueks aktsiakapitali suuruseks on 12 000 060€ (kaksteist miljonit kuuskümmend eurot). Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

Audiitori valimine
Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2010. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud  auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.
Määrata Seltsi 2011. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

Juhatuse ettekanne seadusemuudatustest ja nende mõjust tariifi kinnitamise mehhanismile

Esindaja on õigustatud teostama Aktsionäri õigusi 24.05.2011.a toimuval korralisel üldkoosolekul oma äranägemise järgi
VÕI
Esindajal on volitus hääletada AS Tallinna Vesi 24.05.2011.a korralisel üldkoosolekul AS Tallinna Vesi nõukogu poolt tehtud ettepanekute osas, millised on AS Tallinna Vesi avalikustanud 02.05.2011.a NASDAQ OMX Tallinna Börsil avaldatud koosoleku kokkukutsumise teates, [poolt/ vastu] 
ning hääletama [poolt/ vastu] mis tahes teiste, kutses avaldatud päevakorrapunktidele lisanduvate päevakorra punktide osas, juhul kui Esindaja ei ole Aktsionäri või Aktsionäri seadusliku esindajaga enne hääletamist eelnevalt konsulteerinud ning saanud vastavaid instruktsioone. 
[Siiski Esindaja peab teostama Aktsionäri õigusi korralisel üldkoosolekul vastavuses alljärgnevate Aktsionäri instruktsioonidega:
	…

Volikiri kehtib vaid AS Tallinna Vesi aktsionäride 24.05.2011.a korralisel üldkoosolekul Aktsionäri õiguste teostamiseks.
Volikiri kehtib [kuupäevani] ja on antud edasivolitamise [õigusega/õiguseta].
Juhul, kui AS-il Tallinna Vesi soovib kontrollida volikirja kehtivust, palume pöörduda Aktsionäri alljärgneva kontaktisiku poole:
Aktsionäri nimi: [...]
Kontaktisik (juriidiliste isikute puhul): […]
Telefon: [...]
E-post: [...]


____________________ [allkiri]
[Amet]
[Aktsionäri või Aktsionäri seadusliku esindaja nimi]


















Kui aktsionär kasutab esindaja määramiseks volikirja vormi, siis volikirja edastamiseks on kolm alternatiivi:
	Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle, järgides ülalkirjeldatud dokumentide kinnitamise juhendit ning edastab seejärel volikirja esindajale. Üldkoosolekule registreerumisel tuleb esindajal esitada volikiri koos teiste vajalike dokumentidega. 
	Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, allkirjastab digitaalselt ning saadab selle e-postiga aadressil ilona.nurmela@tvesi.ee hiljemalt 20.05.2011 tööpäeva (kl 17.00) lõpuks. Selline võimalus on neil aktsionäridel, kellel on ID kaart, mis võimaldab dokumente digitaalselt allkirjastada (nt Eesti ID kaart). Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, ei ole volikirja vaja üldkoosolekule registreerumisel eraldi esitada.
	Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle. Seejärel allkirjastatud volikiri skaneeritakse ja saadetakse emailiga aadressil ilona.nurmela@tvesi.ee või faksitakse numbril +372 62 62 304 hiljemalt 20.05.2011 tööpäeva (kl 17.00) lõpuks. Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, tuleb esindajal esitada volikirja originaaldokument koos teiste vajalike dokumentidega üldkoosolekule registreerumisel.

Juhul, kui volikirja on allkirjastanud Aktsionäri esindaja, keda ennast on volitatud volikirja alusel Aktsionäri esindama, siis volikiri, millega Aktsionäri seaduslik esindaja on volitanud Aktsionäri volitatud esindajat tuleb esitada samal kujul, nagu on käesolev volitus. Aktsionäri volitatud esindaja võib volitada Esindajat antud volikirjaga vaid sellisel juhul, kui sellisel volitatud esindajal on Aktsionäri seadusliku esindaja poolt antud volikirja kohaselt edasivolitamise õigus. 
Juhul, kui volikirja vorm ei ole täidetud või ei ole edastatud nõuetekohaselt, siis on AS-il Tallinna Vesi õigus mitte lugeda sellist volikirja esindusõigust tõendavaks dokumendiks ja jätta see tähelepanuta.
Volikirja kehtivuse kontrollimiseks edastatud kontaktandmed on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse vaid volikirja kehtivuse kontrollimiseks.

Volikirja täitmise või edastamise kohta tekkivate küsimuste puhul palume võtta ühendust AS-iga Tallinna Vesi e-postiga aadressil ilona.nurmela@tvesi.ee.   

