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1.1..

Itika Group

A,KTSIASELTS BAL'TIKA
POHIKIRI

Anrxrul JA ASUKoHTT

lirinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi "selts") drinimi on AS Baltika.

Asukoht

Seltsi asukoht on Eesti Va.bariik, Tallinn.

SELTSI TEGEVUSAI,q.

Seltsi teger,'usalaks on rnoer6ivabrdndide loomine, arendamine, tootmine 1a miirigr
korraldamine.

1.2.

,

3. AKTSIAKAPITAL

3|1,. Aktsiakapital
Seltsi miinimumaktsiakapi.tal on viis milionit (5 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital
kakskiimmend miljonit Q0 000 000) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimum-
aktsiakapitali piires v6ib Seltsi aktsiakapitali (eda.spidi "Aktsiakapital') suuretdada ja
vdhendada kiesolevat pohrkirja (edaspidi "P6hikirf ') muutmata.

3.2. Aktsiakapitalisuurendamine

3.2.1'. Aktsiakapitali v6ib suurr:ndada uute aktsiate vri..tialaskmise v6i aktsiate nimividrh.rse
suurendamise teel.

3.2.2. Uute aktsiate eest tasumine toimub kas td.iendavate sissemakseteqa v6i fondiemissiooni
teeI.

3.2.3. I{ui Aktsiakapitali suuren,Camise tSttu hrleb muuta P6}rikirja, peab P6hikirja muudatused
otsustama enne Aktsiakapitali suurendamist.

3'2.4. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest iriregistisse.

3.2.5. Seltsi n6ukogul on 18.06.2009. a korralisel iildkoosolekul muudetud pohikirja
j6ustumisele jatgneva kolme aasta jooksul oigus suurendada Aktsiakapitali sissemaksete
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tegemisega P6hikirjas ettenihtud suuruseni, kuid mitte tohkem kui pool Aktsiakapitalist,
mis oli ajal, ml, n6ukogu sai 6iguse suurendada Aktsiakapitali, otsustades vdljalastud
aktsiate eest tasumise rahalise .,r6i mitterahalise sissemaksega.

3"2.6. Seltsil on aktsionfuide iildkoosoleku otsusel 6igus .i.dlja lasta vahetusv5lakirju, mis
annavad vahetusv6lakirja orrLanikule Siguse vahetada v6lakiri aktsia vastu v6lakirjas
ettendhtud tingimus tei.

:'"3. Aktsiakapitalivflhendamine

3.3.1,. Seltsi Aktsiakapitah v6ib vihendada aktsiate ntmivaar:tuse vlhendamisega v5i aktsiate
ttihistamisega.

3.3.2. I(uj Aktsiakapitali vdhendamirie t6ttu tuleb muuta P6hiLkirja, peab Pdhikirja muudatused
otsustama enne Aktsiakapitali vihendamist.

3.3.3. Juhatus saadab viieteistkiimne (15) paeva jooksul Aktsiakapitali vdhendamise otsuse
vaslrrv5tmisest kirjaliku teate Aktsiakapttalt uue suurulse kohta Seltsile teada olevatele
v5lausaldajatele, kellel olid ntruded Seltsi vastu enne l\ktsiakapitali vihendamise otsuse
vastuv5tmist ning avaldab tr:ate amet-likus viljaandes Ametlikud teadaanded. Teates
kutsutakse v6lausaldajaid esita:ma oma n6uded kahe (2) kuu jooksul tezte avaldamisest.

3.3.4. Aktsiakapital loetakse vdhenda.tuks kande tegemisel driregistrisse.

4, AKTSIAD

4."1.. Aktsiad

4.1.1,. Seltsi Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt ,,Aktsia" ja ,,Aktsiad"). Igu
Aktsia nimiv?iirtus on 0.20 eul:ot.

4.1.2. Seltsil on iihte liiki nimelised lihtaktsiad. Iga aktsia annab tema omanikule Seltsi
aktsiondride rildkoosolekul iihe (1) haale ning 6ip;use osaleda Seltsi aktsiondride
iildlroosolekutel ning kasumi jagamisel ja Seltsi l6petamisel allesjdinud vata jaotamisel,
sarrLuti muud seaduses ja Pohilrirjas ettenihtud 6igused.

4.2. Aktsiate mdrkirnine

4.2.1. Aktsia mirgitakse kandega mirkimisnim el<rja.

4.2.2. Aktsia mi.rkimisega saab mdrkija 6iguse omandada aktsia ja vdtab endale kohustuse
mdrgitud aktsia eest tasuda.

4.i1. Aktsia eest tasumine

4.3.L. Aktsia eest tasumisel v6ib sissr:makse olla rahaline v6i rrr-itterahaline.
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4'3'2' I(ui aktsia mirkija ei tasu. sissemakset mirgtu<l aktsia eest 6igeaegselt, on ta kohustaturl
tasuma viivist 0,1.o/o tahtae:Eselt tasumata sumftast iga viivitatuJpaJru 

""rt.
4'3'3. I(ui aktsia eest ei ole tasutud tiies ulatuses mdrkilrisel teatavaks tehtud pievaks, kaotab

mittetasunud isik Juhatur;e poolt vastava teate saatffisega rihe (1) kuu jooksul pdrast
maksetihtaja moodumist 6iguse mdrgrtud aktsiale ja tema poolt'tasutud s;rLmmi 1/I>
ulatuses kogu tema poolt mdrgitud aktsiate nimivddrtuste summast, kantakse seaduses
ettendhtud korras moo,dustatud Seltsi resewk.apitali. Ulejaanud tasutucl sumfira
tagastatakse aktsia mdrkijale.

4.4. Mitterahalinesissemaksie

4'4'1" Mitterahaliseks sissemakseks v6ib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile r.ileantav asi
v6i varaline 6igus, millele ,on v5imalik poonta sisse'6uet.

4.4.2. Aktsiate vdljalaskmisel otsustab Seltsi aktsioniiride rildkoosolek ja/v6t nduk.gu
mitterahalise sissemaksega. tasumise.

4.4.3. Mittetahalise sissemakse rrd,dttuse hindab Seltsi iuhatus ja vidrtuse hindamist kontollib
audiitor.

4.5. Aktsiaraamat

4.6.

Aktsiaraamarut peab E esti vddrtpaberite keskregistri pidaja.

Aktsia v66randamine

Aktsiad on vabalt v66nndatavad.

4.7, Aktsia pantimine ja kasutusvaldusega koormarnLine

Aktsiat vSib pantida v6i kootmata kasutusvaldusega. Aktsia loetakse parLclituks ytii
kasutusvaldusega koormatuks pantimise vdi koormamise kandmisest aktsiaraamarusse.

5. SELTSI JUHTIMINE

5.1. Juhtimisorganid

Seltsi juhtimisorganid on:

(1) Seltsiaktsiondriderildkoos,clek (..Uldkoosolek,,);

(2) Seltsi nSukogu ("N6ukogu");

(3) Seltsi juhatus ('Juhatus',).
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5.'.2. Uldkoosolek

5.2.1,. Uldkoosolek on Seltsi k6rgeirn juhtimisorgan. Uldkoosolekud on korralised ta
erakoralised.

5.2.2. I{.orraline Uldkoosolek toimub iiks kord aast^s kuue (6) kuu jooksul Seltsi majandusaasta
l6ppemis est Juhatus e poolt m ddr atud alal j a kohas.

5.2.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise Uldkoosoleku, kui:

(1) Seltsil on netovara alla seaduses lubatud piirf v5i

@ Uldkoosoleku kokkukutsumist n6uavad Aktsionirid,, kelle Aktsiatega on esindatud
vihemalt 1 / 1 0 Aktsiakapitalist; v6i

(3) seda n6uab NSukogu v6i audiitor.

5.2.4. I(uiJuhatus ei kutsu Uidkoosolekut kokku iihe (1) kuu iooksul Aktsiontuide v5i NSukogu
v6i audiitori nSude saamisr:st, on Aktsiondridel v6i N6ukogul v6i audiitoril 6igus
kooskdlas Pohikfuja ja seadusega ise Uldkoosolek kokkrr kutsuda.

5.2.5. Juhatus teatab vihemalt kolm (3) nadalat enne korralise Uldkoosoleku ja vihemalt iihe (1)

nadala enne erakorralise Uldhoosoleku toimumist Uldkoosoleku kokkukutsumisest uhes
tileriigiJise levikuga ajalehes. Uldkoosoleku kokkukutsumise teates tr-rleb ndidata Seltsi
ir:inimi ja asukoht, Uldkoosoleku tdbiviimise aeg, koht ja pievakord, mdtge selle kohta,
kas Uldkoosolek on koraline v6i erakorraline, tear,'e elektroonilise osav6tmise ning
elekttoonilise hddletamise korra ja tahtala kohta, samuti muud Uldkoosolekuga seonduvalt
td.htsust omavad asjaolud. I{oralise Uldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb ndidata
koht, kus on v6imalik tutr,-uda majandusaasta aruandega.

5.2.6. Uldkoosoleku paevakona n'ilirab N6ukogu. I(iisimuse, mida ei olnud eelnevalt
Uldkoosoleku pdevakorda veretud, v6ib pdevakorda viitta vdhemaltg/L0 Uldkoosolekul
osalevate Aktsiondride n6usolekul, kui nende Aktsiartega on esindatud vdhemalt 2/3
A.ktsiakapitalist.

5.2.7. Uldkoosolek on pddev vastu vStma otsuseid, kui kohal on tile poole Aktsiatega esindatucl
hidltest. Uldkoosolekul osalemiseks 6igustatud isikute dng ma,iratakse kindlaks
Uldkoosoleku toimumise pdeva seisuga kell 08.00.

5.2.8. Uldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsion,lride nimekfui, milles ndidatakse
Uldkoosolekul osalevate Aktsiondride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate haalte aw
ning Uldkoosolekul osalemise viis, samuti juhul, kui c,saleb Aktsioniri esindaja, esindaja
nimi. Ifui Aktsionir orr €rrn€: Uidkoosolekut hidletanrLd elektrooniliselt, tuleb nimekirjas
naidata ka hldletamise kuupdev. Nimekirjale kiriutavad alla koosoleku juhataja 

1a

protokollija, samuti iga Uldkc,osolekul fiiiisiliseit kohal olev Aktsionfu v5i tema esindaja.

5.2.9. Uldkoosoleku ainuoddevuses on:
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(1) Pohikirja muutmine;

Q) Aktsiakapitalisuurendaminejavdhendamine;

(3) vahetusv6lakfujadevdljalasrkmine;

(4) N5ukogu liikmete valimine ja nende tasu suuruse ja tasustamise kora kindlaksnrd;itamtne.;

(5) N5ukoguliikmete ennetahtaegne tagasikutsumine;

(6) audiitori(te) valimine;

(7) erikonftolli ma'iramineja r:dkontrolli ldbiviijate tasurstamise kora kinnitamine:

(B) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

(9) Seltsi l6petamise, iihinemirse, jagunemise ja/v6irimb,erkuiundamise otsustamine;

(10) N6ukogu liiklega tehingu tegemise otsustamine, tehingu ringimuste ntd,itzmine,
6igusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tr:hingur ,'6i .ruidfoses Se1tsi esindaja
mddraminer

(11) muude seadusega Uldkoosroleku pidevusse antud kiisimuste otsustamine.

5'2.10' 
l.-:i::i 

*g:Tsega seotud teistes krisimustes, mis ei ole sdtestarud alapunktis 5.2.9., v6ib
Uldkoosolek otsuse vastu v6tta iiksnes Juhatuse v6i N6ukogu n5udel.

5'2.11' Uldkoosoleku otsus on vastu v6etud, kui selle poolt on antud tile poole Uldkoosolekul
esindatud hddltest, valia arvantd kdesoleva P6hikirja alapunktider S.Z.O.11;, S.2.g.e),
5'2'9'Q)' 5.2..9.(5.), 5.2.9.(7) ja 5.2.9'(9) nimetatud krisimuse 

-otsustamisel 
mruaf or ,.u1^tit

vihemalt 2/3 Uldkoosol,ekul esindatud hidltest ning muudel seadusega ette ndhtud
juhtudel.

5.2.12' Isiku valimisel loetakse Ul<Jkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enamha;lt.
5'2'13. Aktsiondrid v6ivad Uldkoosoleku pdevakorras olevate punktide kohta koostahrd otsuste

eeln5usid ha;iletada elektrooniliste vahendite abil enne Uldkoosoleku toimumist, kui see
on tehniliselt tutvalisel viisil v5imalik. Elektroonilir;e hidletamise kona ma;fu.abJuhatr.rr;.
Elektroonilinehazletamtne l6ppeb Uldkoosoleku toimunise pieval keIl0g.00.

5.3. N6ukogu

5.3.1'. N5ukogu planeerib Seltsi tege'"-ust, koraldab Seltsi juhtimist ning teostab jdrelevalvet
Juhatuse tegevuse iile. I{ontrolli tulemused teeb N6ukogu teatavaks ljldkoosolekule.

5'3'2' N5ukogul on kolm (3) kuni seitse (7) liiget. N6ukogu liikmed valitakse Uldkoosolelk*
pooit koimeks (3) aastaks.

5.3.3. N6ukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Ndukogu tegevust.
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5.'3.4. NSukogu koosolekud toimurrad vastavalt vajadusele, kuid mitte hawem kui riks kord
kolme (3) kuu jooksul.

5.:1.5. NSukogul on kiesolevas P6hikirjas setestatud pddevus:

(1) milinbUldkoosolekupdevakorra;

Q) vaatab libi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kfujaliku 
^rvarade, 

mis esitatakse
iir rr
U tdkoosolekuie;

(3) vaatab hbi kord nelja l.,uu jooksul Juhatuse poolt esitatud iilevaate Seltsi
maj andusteger,-us es t j a maj anduslikust olukorrast;

(4) esitab Uidkoosolekule ettepan.eku iga pievakorrapunkti kohta;

(5) vahb 1a kutsub tagasiJuhatuse liikmed;

(6) rn'i)irab kindlaks Juhatuse liikrnetele makstava tasu suufl.rse ja maksmise korta;

(7) nimetab ja kutsub tagastprokuristi;

(B) kinnitab Seltsi aastaeelawe;

(9) Jurhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste ma)iramtne,
6igusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus v6i vaidluses Seltsi esindaja
ma;atz;mtne.

5.3.6. N[6ukogu koosolek on otsustusv6imeline, kui sellest v5tab osa ii.le poole NSukogu
Liikmetest.

5.3.7. N6ukogu otsus on vastu vSetud, kui selle poolt hddletas rile poole koosolekul osalenud
Ndukogu liikmetest. Igal N6ukogu liikmel on iiks hidl.

5.3.8. Noukogul on 6igus vastu v6tta otsuseid N6ukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega
on nSus k6ik N6ukogu liikmed.

5.4. Juhatus

l;.4.1.. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi igapievast tegevust. Juhatus
vciib vastu v6tta k6iki Seltsi teger,-usega seotud otsuseid ja teostada iseseisvalt k6iki
tehinguid, mis ei ole kde,soleva P6hikirjaga anftrd Uldkoosoleku v6i N6ukogu
kompetentsi.

5.4.2. Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse NSukogu poolt kolmeks
(3) aastaks.
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5'4'3' Juhatuse liikmed valivad endi hulgast Juhatuse resimehe. Juhatuse esimees korallab
Juhatuse tood ja juhib Seltsi igapievast tegevust koosk6las ,"r'dor" ja pohikfuja n6uetega.

5'4'4' Juhatus v6ib kinnitada JuLLatuse tdpsema tookotra. Juhatus on kohustatud tegutsema Seltsi
jaoks majanduslikult kdige otstarbekamal viisil.

5'4'5' Juhatuse liikmed vastutavad koosk6las seadusega oma kohustuste rikkumisega tekitatu6
kahju hiivitamise eest soliclaarselt.

5.5. Nduded iuhtotganitele

5'5'1' Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa v6tta hldletamisest, kui otsustatakse tema ja Seitsi
vahelise tehingu tegemiseks ndusoleku andmist, samuti juhut kui otsustatakse tehir,g..,
tegemist Seltsi ia juriidilise isiku vahel, milles sellisei. juhatuse liikmel v6i tema lii.hikondlsel
on oluline osalus.

5.5.2' Seltsi juhatuse liikmete l2ihikondsed ma,fuatletakse vastavalt NASDAe OMX TallkLfla
borsi rdemendile. I(ontrollitava iriiihingu ja oluLlise osaluse midratlemisel lihtutahsre
NASDAQ OMX Tzllinna botsi reglemendi sdtetest.

6. ESINDAMINE

7.

Seltsi v5ib esindada kogis 6igustoimingutes iga Juhatuse liige. Juharuse liikmel on
edasivolitamise 6igus.

AUDIITOR

Audiitor(id) valitakse Ulilkoosoleku poolt iihekotdse audiitorkontrolli tegemiseks voi
teatud (ihtalaks. Juhatus es;itab iriregistrile Seltsi audiitori(te) nimekirja.

ARUANDLUS JA KASIIMI JAOTAMINE

Maiandusaasta

Seltsi majandusaasta on ka,lendriaasta.

Aruande koostamine, es:itamine ia kinnitamine

8.

8.1.

8.2.

Pdrast maiandusaasta ltippu koostab Juhatus namatwpidamise aastaantand,e ja
tege\'-usaruande (Azlajandusaasta aruanne) ning ettepaneku kasumi jaotamise kohta ning
esitab need .audiitori(te)le jZireldusotsuse tegemiseks ning N6ukogule. Majandusaasti
aruande kinnitab Uldkoo s c,lek.

8.3. Reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhasJ<asumi eraldistest, samuti muudest
etaldistest, m11^kalgksereservkapitali seaduse ja Polukirja alusel. Reservkapitali suurus on
vdhemalt 1,/1,0 Aktsiakapitatst, kui seadus ei sitesta teisiti. IgaI malandusaasral
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reservkapitat kantava summa otsustab Uldkoosolek koosk5las seaduse ja kiesoleva
P6hikirjaga. Seltsi kahium kraetakse reservkapitalist, kui Aktsiondrid ei otsusta teisiti.
Reservkapitalist ei v6i teha vdljamakseid Aktsioniridele.

ii.4. Kasumi jaotamine

I(asumi jaotamise otsuse vStab vastu Uldkoosolek, niidates ira puhaskasumi suuruse,
eraldised reservkapitali ja teir;tesse resewidesse, aktsiondridele vdljamakstava kasumiosa
suufuse ja kasumi kasutamise muuks otstarbeks.

8.5. Dividendid

Dividendide maksmise otsustab Uldkoosolek. Dividenrlide jagamise otsuses nihakse ette
dividendiden^ l^ot^t^va kasurni suurus, dividendide suurus ja dividendide vdliamaksmise
aeg, koht ia maksmise kord. Seltsi Juhatusel on 6igusr teha n6ukogu n6usolekul pfuast
majandasazsta moodumist ja enne majandusaasta a:ruande kinnitamist aktsiondridele
ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni ooole ulatuses summast. mida v5ib aktsiondride
vzthel jaotada.

9. UHTNEUTNE,JAGUNET\4rNE,UnAnnnrUlUNfDAMINEJAropete]vlrNB

Seltsi iihinemine, jagunemine, iimberkujundamine ja l6petamine toimub seadusega
ettenihtud korras.

l(iesolev P6hikiri on kinnitatud aktsiondride iildkoosolekul jZ5. mirtsil 1.997.a ning muudetud
aktsionitide uldkoosolekul 18. aprillil 1998.a, erakonalisel iildkoosolekul 7. detsembril 2004.a,
lroralisel rildkoosolekul 3. mal.2006.a, korralisel iiidkoosolekul 21. matl 2007.a, koralisel
iildkoosolekul 18. juunil 2009.a, korralisel irldkoosolekul 1,1,. mal,201,1,.a, koralisel iildkoosolekul
20. aprtlltl201,2.a ja aktsiondride koralisel i.ildkoosolekul02. matl201,6.a.
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