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 22.05.2012.a järgmise päevakorraga: 
	2011 majandusaasta aruande kinnitamine

Kasumi jaotamine
	Nõukogu liikme tagasi kutsumine
	Nõukogu liikmete valimine

Audiitori valimine
	Aktsionäri kiri Eesti Vabariigi Valitsusele
	Juhatuse ettekanne tariifivaidlustest

Esindaja on õigustatud teostama Aktsionäri õigusi 22.05.2012.a toimuval korralisel üldkoosolekul oma äranägemise järgi
VÕI
Esindajal on volitus hääletada AS Tallinna Vesi 22.05.2012.a korralisel üldkoosolekul AS Tallinna Vesi nõukogu poolt tehtud ettepanekute osas, millised on AS Tallinna Vesi avalikustanud 30.04.2012.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 22.05.2012.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 selle digitaalselt ning saadab selle e-postiga aadressil mariliis.topp@tvesi.ee hiljemalt 18.05.2012 tööpäeva (kl 17.00 GMT+2) 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 skannitakse ja saadetakse e-postiga aadressil mariliis.topp@tvesi.ee või faksitakse numbril +372 62 62 304 hiljemalt 18.05.2012 tööpäeva (kl 17.00 GMT+2) 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 mariliis.topp@tvesi.ee.   




