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OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS OLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED
Koostatud ja vdlja antud Tallinnas kahekiimne iiheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkiimnendal aastal
(29.06.2018.a.).

Mina, Tallinna notar Evelyn Roots, kelle biiroo asub Tallinnas Riivala pst 3 i Kuke tn 2, viibisin kahekiimne
iiheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkiimnendal aastal (29.06.2018.a.) OLYMPIC ENTERTAINMENT
GROUP AS, registrikood 10592898, (edaspidi Aktsiaselts), asukohaga Pronksi tn 19, Tallinn, aktsioniiride
erakorralisel iildkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuse
ruumides. aadressil Kreutzwaldi tn 23 Tallinn.

*Arip:iev' ja "Eesti Piievaleht" ning
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 06.06.2018. a ajalehtedes
Ahsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympiccasino.com ning Tallinna Bdrsi infosiisteemi kaudu 06.06.2018-a.

Koosolek algas

kell

15:10

ja

ldppes

kell

15:49. Aktsioniiride registeerimine algas

kell 14:30 ning

registreerimist ja hiiiiletamist korraldas ARS Corporate Services OU.
Koosolekut juhatas Kristjan Kotkas
isikukood 38605150451
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel

ning
protokollis Heili Haabu
isikukood 48106W0279
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Vastavalt iiriseadustiku $ 297 ldikele 5 on Aktsiaseltsi aktsioniiride erakorralisel iildkoosolekul 6igus osaleda
aktsioniiridel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsioniiridena seisuga seitse (7) piieva enne
Koosoleku toimumis! seega kiiesoleva aasta kahekiimne teise juuni (22.06.2018.a.) arveldussiisteemi tiidpiieva
l6pu seisuga.

Eesti v?iiirtpaberite registris peetava Aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt on seisuga 22-M.2018.a kell 20:00
Aktsiaseltsil tiks tuhat kolmsada kakskiimmend (l 320) aktsioniiri, kelle aktsiatest hrlenev hiidlte arv kokku on
iikssada viiskiimmend iiks miljonit seitsesada tiheksakiimmend iiks tuhat kakssada kuus ( l5 I 791 20q hAilft.
ARS Corporate Services OU poolt koostatud ja Koosoleku juhatajale esitatud Koosolekul osalejate nimekirja
kohaselt, mis on kiiesoleva protokolli lisa" osales Aktsiaseltsi Koosolekul kakskiimmend Uks (21) aktsioniiri,
kelle aktsiatega on esindatud iikssada nelikiirnmend seitse miljonit nelisada kolmkiimmend tuhat nelisada
kuuskiimmend neli (147 430464) hiiiilt mis moodustab iiheksakiimmend seitse koma kolmteist (97,13)
protsenti aktsiakapitalist. Osalejate nimekirja digsuse eest vastutab vastavalt t6estamisseaduse $ 36 1g 3
koosoleku juhataja.

Vastavalt iiriseadustiku $ 297 lOikele I ja Aktsiaseltsi p6hikirja punktile seitse neli (7.4.) v6ib Koosolek vastu
vdtta otsuseid kui kohal on iile poole aktsiatega esindatud hiiiiltest- Seega oli Koosolek otsustusv6imeline.

Uldkoosoleku otsustusvdime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku
juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis
osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis
notariaalakti koostaja aktsioniiride esindajate volitusi.

Koosoleku avas Madis J?iiiger
hiiiiletusprotseduuri.

ja palus ARS

Corporate Services OU esindajal Hannele Pook'il tutvustada

Hiidletamine Koosolekul toimub registreerimisel jagatud h?iiiletuspuldi abil. Iga hiiiiletusvooru puhul valib
aktsioniir sobiva vastusevariandi (Pool! Vasha Erapooletu) ning vajutab vastusevariandi ees oleval
numbriklahvil: l-Poolt,2-Vastu, 3-Erapooletu. Hiilletustulemused kuvatakse peale hiiiiletamist ekraanile.
Aktsiaseltsi juhatuse esimees Madis Jiiiiger tegi ettepaneku nimetada Koosoleku juhatajaks Krisdan Kotkas,
isikukood 38605150451, protokollijaks Heili Haabu, isikukood 4810ffim279, ja hiiiiletuse liibiviijaks Hannele
Pook, isikukod 48305075229. Osalejatel ei olnud vastuviiiteid.
Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalejatele Koosoleku reglementi:

r

o
r
o

Koosoleku ametlik keel on eesti keel. Koosoleku juhataja ja Madis Jiiiiger v6ivad teha koosolekul
aruflus€l olevatest kiisimustest kokkuv6tlikke tdlkeid inglise keelde, kuid inglise keelsel t6lkel ei ole
diguslikku tiihendust. Kdik inglise keeles esitatud kiisimused vastatakse eesti keeles koos inglisekeelse
kokkuv6tliku tdlkeg4 mille mahu otsustavad Koosoleku juhtaja ja Madis Jii6ger.
Enne iga piievakorrapunkti hiiiiletamist on aktsioniiridel 6igus kokku 15 minuti jooksul esitada
kiisimusi vastava piievakorra punkti kohta. KOik kiisimusd tuleb esitada kirjalikult, miirkides iira
kiisimust esitava aktsioniiri ning tema esindaja tiiisnime. Palun andke k?iega miirkq kui soovite
kiisimust esitada ning tooge kirjalik kiisimus Koosoleku juhataja kiitte.
Hiiiiletatud p?ievakorrapunkti hiieleamistulemused tehakse teatavaks koheselt piirast pdevakonapunkti
hiiiiletusvooru. Hiiiiletusprotseduuri viib tehniliselt l6bi ARS Corporate Services OU.
Piirast piievakorra ammendumist vdivad aktsionfid esitada 30 minuti jooksul kiisimusi
paevakorraviilistel teemadel. Kdik kiisimused tuleb esitada kirjalikul! miirkides iira ktisimust esitava
aktsioniiri ning tema esindaja tiiisnime. Palun andke kiiega miirku, kui soovite kiisimust esitad4 ning
tooge kirjalik kiisimus Koosoleku juhataja kitte. Uhing on saanud kiisimusi enne koosolekut - neid
kiisitletakse olenevalt kiisimusest vastava plevakorrapunkti juures v6i pilrast p?ievakorra ammendumist,
olenevalt kiisimuse iseloomust.

HAALETAMINE JA OTSUSED:
Koosoleku juhataja tegl Koosolekul osalejatele teatavaks Aktsiaseltsi n6ukogu 06.06.2018.a otsusega kinnitatud

ja eelnevalt viiljakuulutatud Koosoleku piievakorra:
Erakorralise 0ldkoosoleku pii,evakord on jiirgmine:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktsiaseltsi pdhikirja punkti 4.7 muutrnine;
Aktsioniiride uute aktsiate miirkimis eesdiguse vdlistamine punkti 4.7 rakendamisel;
Aktsiaseltsi pdhikirja uue punkti 4.8 lisamine;
Aktsioniiride uute aktsiate miirkimise ees6iguse vdlistamine punkti 4.8 rakendamisel;
Aktsiaseltsi pdhikirjapunktide 8.10.1, 8.10-5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmine;
Aktsiaseltsi p6hikirja punkti 9.2 muutmine.

Pievakprrapunkt 1. Arvestades, et Aktsiaseltsi hetkel kehtivas p6hikirja punktis 4.7

sdtestatud Aktsiaseltsi
ndukogu 6igus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali seoses aktsiaoptsiooniprogrammiga aegub 19.04.2019.a.,
hii?iletada Aktsiaseltsi pdhikirja punkti 4.7 muutmise poolt alljilrgnevalt:

4.7

Aktsiaseltsi ndukogul on digus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018.a. suurendada ilhel vdi
enamal korral Absiaseltsi aktsiakapitali tciiendavate sissemaksete tegemisega kani EUR 2 800 000
(lwlrc niljoni kaheksasqja tuhande euro) vdno, lastes vrilja kani 7 000 000 (seitse miljonit) uut

Ahsiaseltsi lihtahsiat AHsiaseltsi juhause vdi ndukogu liihnetele vdi muudele Ahsiaseltsi vdi
AVsiaseltsi otseste vdi kaudsete tiilariihingute juhtidele vdi tiihtajatele iihe v6i mitme Ahsiaseltsi
ndukogu poolt vastu vdetud alctsiaoptsiooniprogrammi rcutmes, htsjuures absiontiride uute ahsiate
mrirkimise eesdigus on kbsoleva punki rakendnnisel vcilistatud
Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Miks on emitendi n6ukogu teinud ettepaneku muuta emitendi
p6hikirja punkti 4.7 enne iihegi aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamist emitendi n6ukogu poolt? Kui mdni
aktsiaoptsiooniprogramm on vastu vdetud, millised on selle tingimused? Millal kavatseb emitendi n6ukogu
v6tta vastu aktsiaoptsiooniprogrammi? Millised oleks aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused?
Madis Jiiiiger: Uhingu p6hikirja hetkel kehtivas punktis 4.7 siitestatud Uhingu ndukogu 6igus suurendada iihingu
aktsiakapitali seoses aktsiaoptsiooni-programmiga aegub 19.04.2019.a.
Seega aegub hetkel kehtiv punkt 4.7 enne tihingu

jiirgmist iga-aastast iildkoosolekut.

N6ukogu soovib seetdttu tagana et aktsiaoptsioonide andmine juhatuse liikmetele v6i muudele v6tmetiititajatele
oleks vdimalik ka piirast 19.04.2019. a.
Kaks olemasolevat aklsiaoptsiooniprogrammi n?levad ette miirkimisperioodi iihingu uute aktsiate omandamiseks
alates 01.01.2020. a kuni 28.02.2021. a.

Kui optsioonisaajad soovivad neid optsioone kazutada ja iihing on kohustatud neid optsioonilepinguid nii kui nii

fiitm4

siis iseenesest n6uab juba see olukord selle perioodi pikendamist.

Olemasolevate aktsiaoptsiooniprogrammide raames on v?ilja antud I 710 000 hetkel kehtivat iihingu
aktsiaoptsiooni. Seeg4 et tiiita neid optsioonilepinguid, on n6ukogul vaja saada uus volitus aktsiate
emiteerimiseks.

Kristjan Kotkas: Vastavalt NASDAQ Tallinn ,,Nduded emitentidele" punktile 7.18.2 on iihing kohustatud
avalikustama teabe pddeva organi poolt mistahes tehtud otsuse kohta anda aktsiaoptsioone juhatusele,
n6ukogule vdi teistele tiidtajatele.
Hannes

Vallikivi: Juhatuse kirjalikus selgituses on miirgitud, et muudatus on seotud tuleviku

aktsiaoptsiooniprogrammideg4 millised need saavad olema?
Madis Jii2iger: Otsus annab diguse kehtestada ka uusi aktsiaoptsiooniprogramme, hetkel ei ole mulle teada, et
seda oleks otsustatud.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansoni esindaja Margus Moor: Millal plaanitakse hakata aktsiakapitali suurendama

pdhikirja p. 4.7 alusel?

Madis Jiiliger: P6hikirja muudatus on vajalik olemasolevate ja kehtivate optsioonilepingute tiiitmiseks. Kuigi
iihtegi konkreetset otsust v6i plaani selles osas ei ole veel tehtu4 ei ole vIlistatud ka uue optsiooniprogrammi
tegemine. Mis puudutab aktsiakapitali suurendamise aega, siis see sdltub olulises osas praeguseks viiljastatud
optsioonide omanikest, aga ka arengutest vdimaliku uue progmmmig4 mille osas tiipne ajaraam puudub.
Ene Talpsepa ja Peeter Hermansoni esindaja Margus Moor: Millisel eesmiirgil v?ilistatakse aktsion?iride aktsiate
miirkimise eesdigus aktsiakapitali suurendamisel p6hikida p. 4.7 alusel?

Madis Jiiiiger: Eesmiirgiks on tagada optsiooniprogrammide tiiitnine, mida ei ole vdimalik teha olukorras, kus
olemasolevatel aktsioniiridel on uute aktsiate miirkimise eesdi eus.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansoni esindaja Margus Moor: Kas p6hikirja p 4.7 ja 4.8 muufnise eesmiirgiks ja
muudatuste alusel plaanitavate aktsiakapitali suurendmise eesmtirgiks on saada kokku vajalik hiidlte arv aktsiate
sundiilevdtmise otsustamiseks?

Madis Jii6ger: Europe AS on oma plaanide osas OEG-ga olnud avameelne ja liibipaistev, seega on
enamusaktsiontiri plaanid avalikult teada. Saame juhatusena kinnitada seda, et aktsiakapitali suurendamise
tehingud tehakse majanduslikult pdhjendatud viisil ja OEG huvides. Samas ei saa viilistada, et nimetatud
kriteeriumitele vastavate tehingute kiiigus omandab Odyssey Europe AS tiiiendavaid OEG aktsiaid.
Mehis Raud ja Hannes Vallikivi: Miks ei ole kiisimusi avaldatud kodulehel? Koosoleku kokkukutsumise teates
et kiisimused avaldatakse iihingu kodulehel.

oli miirgitud

Kristjan Kotkas: Seadus ei n6ua kiisimuste avaldamist kodulehel. Mis puudutab Hea Uhingujuhtimise Tava
n6udeid, siis sellest kOrvalekaldumist selgitab iihing oma majandusaasta aruandes.
Hii5letati ettepanekut.
Hiiiiletami se tulemused:

pooh

135 604

vastu:

I

I

erapooletu:

I

I 619

ei

hiiiiletanud:

814

646 haialt ehk 91,98

199

0

hiiiilt ehk 8,01

%o

koosolekul esindatud hii?iltest

% koosolekul esindatud hiidltest

h?iiilt ehk 0,01

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

hiielt ehk 0

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuv6trniseks poolt hiiiiletas iile kahe kolmandiku
on koosoleku otsus vastu v6etud.

(73) koosolekul

esindatud hiiiiltest,

Plevakorraounkt 2. Aktsiaoptsiooniprogrammi(de) rakendamise eesmiirgil vastavalt p6hikirja punktile

4.7

hiiiiletada aktsioniiride uute aktsiate miirkimise eesdiguse v?ilistamise poolt aktsiate osas, mis lastakse viilja
vastavalt p6hikirja punktile 4.7.
Hiiiiletati ettepanekut.
Hii?iletami se tulemused

:

poolt:

135 604

vastu:

I

I El4

erapooletu:

I

I 619

ei

hiiiiletanud:

0

646 heflt ehk 91,98

l99

hai?ilt ehk

8,01

% koosolekul esindatud hii5ltest
7o

koosolekul esindatud hiiiiltest

healt ehk 0,01

% koosolekul esindatud hiiiiltest

h?ielt ehk 0

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuvdtmiseks poolt hiiiiletas iile kolme neljandiku (3/4) koosolekul esindatud hii6ltest,
on koosoleku otsus Yastu v6ctud.

Pflevakorrapunkt 3. Arvestades, et n6ukogule antakse 6igus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmiirgiga
omandada ettevdte, ettevdtte 0ksus v6i osalus ettev6ttes v6i muid varasid, lisada Aktsiaseltsi p6hikirja
alljiirgrev uus punkt 4.8:

4.8

Alasiaseltsi ndukogul on 6igus 3 (kolne) aastajooksul alates 29.06.2018 suurendada iihel vdi enamal
korral Alasiaseksi aVsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega hmi EUR 10 000 000 (hiimne miljoni
euro) vdna, lastes vcilja funi 25 000 000 (kakshiimmend viis miljonit) uut AHsiaseltsi lihtaktsiat

eesmdrgiga omandeda ettevdte, ettevdtte iiksus vdi osalus ettevdttes vdi muid varasid latsjuures
aHsiontiride uute afusiate mtirkinise eesdigus on kiesoleva punbi rakendanisel vdlistdud"

Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Emitendi n6ukogu on teinud ettepaneku muuta emitendi p6hikirja
punkti 4.8 selliselt, et ndukogu saaks Oiguse lasta v6lja uusi aktsiaid miirkimishinna 0,4 eurot eest, st Odyssey
EuropeAS poolt tehtud vabatahtliku iilevOtmispakkumise hinnast 4,75korda madalarna hinna eest. Miks on
emitendi n6ukogu teinud ettepaneku v6tta vastu otsus, mis ei ole kooskdlas NASDAQ Tallinna poolt
kehtestatud Reglemendi osa "N6uded emitentidele" punktis 7.4.4 toodud ndudega, et aktsiate v?iljalaskehind ei
tohi olla oluliselt madalam aktsiate turuhinnast?

Madis Jiiiiger: Kavandatud pdhikirja uus punkt 4.8 on koosk6las k6iki kohalduvate seadusteg4 sealhulgas
NASDAQ Tallinna poolt vastu v6€tud,,N6uded emitentidele" pu*tiga 7.4.4.

Punkt 4.8 miiiiratleb iiksnes maksimaalse aktsiate

arvrl mille n6ukogu saab emiteerida, ning

nende

nimiviiiirtuse.
Mistahes n6ukogu poolt emiteeritava aktsia emissioonihind miiiiratakse alles siis, kui n6ukogu kasutab oma
volitust suurendada Utringu aktsiakapitali uue punkti 4.8 alusel.
Emissioonihind viiakse sel juhul vastavusse k6igi kohalduvate seadustega, sealhulgas NASDAQ Tallinna poolt
vastu vdetud ,J.,l6uded emitentidele" punktiga 7.4.4Ene Talpsepa ja Peeter Hermansoni esindaja Margus Moor: Millal plaanitakse hakata aktsiakapitali suurendama
p6hikirja p. 4.8 alusel?

Madis Jiiiiger: Praegu selles osas konkreetsed otsused ja plaanid puuduvad. Pdhikirja muudatuse eesmdrk on
paindlikkuse tagamine juhatuse poolt oma kirjalikus p6hjenduses toodud tegevuste elluviimiseks.
Ene Talpsepa ja Peeter Hermansoni esindaja Margus Moor: Milliseid ettevdtteid, ettev6tte iiksusi vdi osalusi
ettevdttes vdi muid varasid kavatseb OEG omandada kui aktsiakapitali suurendatakse pdhikirja punkti 4.8
alusel ja kes on nimetatud ettevdtete varade omanikud?
Madis Jddger: Tdna iihtegi konkreetset plaani tehtud ei ole, ka puuduvad siduvad kokkulepped.

Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Millist ettev6tet, ettev6tte iiksust v6i osalust ettevdttes vdi muud vara
soovib emitent omandada?

Kas emitent on alustanud l5biriiiikimisi m6n€ ettevdtte. ettevdtte iiksuse. osaluse vdi muu vara omandamiseks
v6i iihisettevdtte loomiseks?

Kui jah, millises riigis ning millise suurusega investeeringut soovitakse teha ning kas tehingu vastaspool on
seotud emitendi vdi sel le enamusaktsioniiriga?

Millistel p6hjustel ei saa vdi soovi emitendi ndukogu vdi juhatus selliseid tehinguid teha selliselt, et tehingu
jaoks vajalik OEG aktsiakapitali suurendamine otsustakse erakorralisel iildkoosolekul piirast vastava tehingu
liibiriiiikimist ja tingimustes kokkuleppimist (erakorralisest iildkoosolekust tuleks ette teatada tiksnes kolm
niidalat)?
Madis Jiiiiger: Eelmise kiisimusega vastasin sellele. Tiina tihtegi konheetset tehingut silmapiiril ei ole. See loob
lihtsalt iihe v6imaluse olla paindlikum.

Vallikivi: Te ei vastanud ktisimusele, miks on vaja kiirustada, miks ei v6iks seda tulevikus otsustada
aktsioniirid? Miks ei sisaldu otsuses mitterahalise sissemaksega tasumise regulatsiooni?

Hannes

Madis Jiiiiger: See annab lihtsalt tiiiendava paindlikkuse. Mina kui juhatuse liige seda rohkem kommenteerida ei
oska, vajadusel vdib seda teha n6ukogu.
Kristjan Kotkas: Teine kiisimus oli pigem diguslikku laadi.
Hannes
kaudu.

Vallikivi: Siis

saab sellele vastata vastavalt Heale Uhingujuhtimise Tavale piirast koosolekut kodulehe

Hiiiiletati ettepanekut.
Hiiiiletamise tulemused:

poolt:

135 604

vastu:

ll

814

621 hii?ilt ehk 91,98

199

haielt ehk 8,01

erapooletu: I I 6,|4 heelt ehk 0,01
ei

hiiiiletanud:

0

hzialt ehk 0

7o

%o

koosolekul esindatud hiiiiltest

% koosolekul esindatud hiiiltest

koosolekul esindatud h?iiiltest

% koosolekul esindatud hiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuv6tmiseks poolt hiiiletas
on koosoleku otsus vastu v6etud,

iiLle

kahe kolmandiku

(73) koosolekul

esindatud hiidltest,

Pflevakorranunkt 4. Hiiiiletada aktsionfide uute aktsiate m?irkimise ees6iguse viilistamise poolt aktsiate osas,
mis lastakse viilja mitterahalise sissemakse vastu sissemakset tegevale isikule vastavalt p6hikirja punktile 4.8
ettev6tte iiksuse vdi ettevdttes osaluse v6i muude varade omandamise finantseerimise eesmiirgil.
H?iiiletati ettepanekut.

Hiiiiletamise tulemused:

poolt:

135 604

vastu:

I

I

erapooletu:

I

I 644

ei

hiiiiletanud:

0

814

621 hiielt ehk 91,98

199

h?iiilt ehk 8,01

7o

koosolekul esindatud hiiiiltest

%o

koosolekul esindatud h?iiiltest

htiiilt ehk 0,01

%o

koosolekul esindatud hiiiiltest

hiielt ehk 0

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuv6tmiseks poolt hiiiiletas iile kolme neljandiku (3/4) koosolekul esindatud h?i?iltest,
on koosoleku otsus vastu v6ctnd.

Pievakorrapunkt 5. Arvestades, et Aktsiaseltsi p6hikirja punktid 8.10.1, 8.10.5,8.10.6, 8.10.10 ja 8.l0.ll
sisaldavad igaiiks rahalisi piirmiiiirasid, vastavalt summades 500 000 eurot vdi I 500 000 eurot seoses teatud
tehingute v6i muude nOukogu eelnevat ndusolekut n6udvate juhatus€ otsus€g4 v?ihendada nimetatud summasid
selliselt, et need oleks vastavalt 300 000 eurot vdi 1 000 000 eurot ning h,ieletada Aktsiaseltsi pdhikirja punktide
8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.1I muutmise poolt alljiirgnevalt:
8.10.

I

8.10.5
8.10.6

kinnisvara, registreeritud vallasvara (sealhulgas mootorsdiduki), aldsiate ja muu vara omandamine,
koormamine vdi v66randamine, hti tehingu vricirtus (vdi iiksteisega sisuliselt seotud mitme tehingu
summ(uvne vritirtus) on suurem fui EUR 300 000 (kolmsada tuhd) aastas vdi tehingute tegemirw,
mis vdivad tuua tulevikus kaasa nimetstud vara vddrandamise, omandamise vdi koormamise;
laenude ja vdlakohustuste vdtmine ja utdnine vdi vdlakohustuste tagamine summes, mis iiletab EUR
300 000 (kolmsada tulwt) vdi eelamega jooksvaks majandusaastak ettenrihtud summa iihe laenu,
vdlakohustuse vdi garantii kohta vdi mitme omavahel seotud laenu, vdlakohustuse vdi garantii kohta;
irwesteeringute tegemine summeg mis iiletab EUR I 000 000 (iiks niljon) vdi vastavalc
majandusaastaks eelovega ettentihtud summa;

8.10.10

8.10.1I

kdikide otsuste tegemine, mis puu&tnb arbitradi- vdi kahtumenetlust kiisimustes, mille suurus iiletab
EUR 300 000 (kolmsadatuhat);
lepingute sdlmimine, millega AHsiaselx vdi selle tiilriihingudvdtovad kolustusi, mille suurus illetab
EUR 300 000 ftolmsada tuhat) iilv tehingu vdi mitme omavahel seoud tehingu kohta;

Hiiiiletati ettepanekut.
Hiiiiletamise tulemused:

poolt:

138 275

vastu:

9 143 478

erapooletu:

I

ei

I 619

hiiiletanud: 0

367 h?iiilt ehk 93,79
h:iiilt ehk 6,20

7o

koosolekul esindatud hiidltest

% koosolekul esindatud hiiiiltest

heiilt ehk 0,01

%o

koosolekul esindatud hiiiiltest

h?iiilt ehk 0

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuv6tmiseks poolt hdiiletas iile kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud hiiiiltest,
on koosoleku otsus vastu v6etud.

Pievakorrapunkt 6. Arvestades, et Aktsiaseltsi p6hikirja punkt 9.2 sat€stab, et Aktsiaseltsi juhatusse kuulub
iiks (l) kuni kolm (3) liigel suurendada juhatuse liikmete maksimaalset arvu ning hiidletada Aktsiaseltsi
p6hikirja punkti 9.2 muutrnise poolt alljiirgnevalt:

9.2

Juhatusse kuulab iiks kuni neli liiget.

Hiidletati ettepanekut.
Hii5letamise tulemused:

poolt:

138 292

vastu:

9 125 952

erapooletu:

12 I

ei

hiiiletanud: 0

393 hii?ilt ehk 93,80
hiielt ehk 6,19

19 haiilt ehk

0,01

heiilt ehk 0

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

7o

koosolekul esindatud hiiiiltest

7o

koosolekul esindatud hiiiiltest

o/o

koosolekul esindatud hiiiiltest

Kuna nimetatud otsuse vastuv6tmiseks poolt hiiiiletas iile kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud hiiiiltest,
on koosoleku otsus vastu v6etud.

Hannes Vallikivi: Asja liibihliiiletatud kuuest otsus€st nelja esimese kohta esitan oma volitajate nimel vastuvdite.
N6ukogule aktsiakapitali suurendamise 6iguse andmine rikub ja kahjustab viiikeaktsioniiride digusi aktsioniiride vdrdse kohtlemise p6him6tet. Aktsioniiridele ei antud vdimalust otsustada, et punkti 4.8 alusel

kapitali suurendamist v6ib teha mitterahalisi sissemakseid.

Koosoleku otsuste vastuv6tmise suhtes muid kiiesolevas protokollis kajastamata vastuviiiteid ei esitatud ja
protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.
Trigon Balti Fondi esindaja Mehis Raud: 02.05.2018. a teatas OEG bdrsile, et Odyssey Europe AS on teinud
iihinemisettepaneku ning OEG alustab iihinemise ettevalmistust. Mis seisus on tihinemise ettevalmistused?
Madis Jiiiiger: Otseseid tegevusi selleks tehtud ei ole, mul ei ole olnud suuniseid konkreetse iihinemislepingu
ettevalmistamiseks, rohkem informatsiooni mul pole.
Trigon Balti Fondi esindaja Mehis Raud: OEG enamusaktsioniir Odyssey Europe AS teatas tilevdtmispakkumise
prospektis kavatsusest v66randada OEG kontserni kuuluva kahe Ldti fiiihingu osalused. Mis seisus on Ldti

tiitariihingute vddrandamine?
Madis Jiiiiger: Tiina ei ole OEG juhatus sellega tegelenud.
Hannes Vallikivi: Kas ndukogu esindajad vOiksid seda kommenteerida?
Stefan Kowski: Mul ei ole juhatuse esindaja iieldule midagi lisada.
Hannes Vallikivi: Kas Odyssey Europe AS teostas OEG osas enne aktsiate omandamist 6igusliku auditi, kas ta
omandas selle kiiigus siseinfot ning kas see avaldati teistele aktsionfidele?
Stefan Kowski: Anti vdimalus teha Oiguslik audit. Siseinfot selle digusliku auditi kiiigus ei avaldatud.
Kiiesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuv6tmisel on kinni peetud seaduse ja pdhikida nduetest.

Kiiesolevale protokollile on lisatud:
l. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsiontiride poolt esitatud kirjalik vastuviiide

Enne allakirjutamist on kiiesolev notariaalakt

ja selle lisad antud

koosoleku juhatajale

ja protokollijale

iilevaatamiseks ning seejiirel notariaalakti tdestaja juuresolekul omakiieliselt alla kirjutatud.

Kiiesolev notariaalakt (iildkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud iihes (l) eksemplaris,
mis siiilib notaribiiroos. Kiiesoleva akti koostamise piieval viiljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud
lirakiri.
Kiiesolevas dokumendis on 45 nii,iiri ja reljeefpitseri abil ktiidetud lehte.

ja

Notaritasu iildkoosoleku protokolli

otsuste tSestamisel 319,50 eurot (NTS

$ 18 lg 4,22,29 lg I p

tehinguviiiirtus 15 179 120,60 eurot).
Notari tasu kokku
Kiiibemaks

Kokku

319,50 eurot.
63,90 eurot.
383,40 eurot.

Eelnimetatutele lisandub iirakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.
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Koosoleku juhataja:
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OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Registrikod: 10592898
29.06.2018

VASTUVADE
Kiiesolevaga esitame vastuvdite OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts)
29. juuni 20'18. a rildkoosoleku otsustele nr 1-4 (edaspidiOtsused).1

Palume vastuvdite lisada Aktsiaseltsi 29. juuni 2018. a 0ldkoosoleku protokollile.

Leiame, et Otsused on vastuolus 6igusaktidega muu hulgas jdrgmistel p6hjustel:
Otsustega antakse enamusaktsiondri Odyssey Europe AS kontrollitavale n6ukogule 6igus
emiteerida uusi aktsiaid ja lahjendada vdikeaktsiondride osalust, millega vdikeaktsiondrid
kaotavad mitmeid seadusest tulenevaid 6igusi.
Miirkimise ees6iguse vdlistamine sisuliselt iiksnes viiikeaktsiondride suhtes rikub aktsiondride
v6rdse kohtlemise p6him6tet (AS S 272) ning on suunatud enamusaktsiondrile eelise
andmisele viiikeaktsiondride kahjuks OsUS $ 33 lg 1).
Aktsiaselts kavatseb suunatud emissiooni kasutada omandatavate ettev6tete vm varade eest
tasumiseks, kuid p6hikirja punktiga 4.8 tdiendamise otsus ei sisalda aktsiondride luba tasuda
uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega (AS S 349 lg 3).
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Vastuviiite esitab iga allakirjutanud aktsioniir:
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1 P6hikirja punkti
4.7 muutmine ja p6hikirja tdiendamine punktiga 4.8ga, millega antakse Aktsiasettsi n6ukogule
6igus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali, ning uute aktsiate mdrkimise eesoiguse viilistamine.
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OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Registrikod: 10592898
29.06.2018

VASTUVAIDE
Kiiesolevaga esitame vastuvdite OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts)
29. juuni 2018. a irldkoosoleku otsustele nr 1-4 (edaspidi Otsused).1

Palume vastuvdite lisada Aktsiaseltsi29. juuni 2018. a iildkoosoleku protokollile.
Leiame, et Otsused on vastuolus digusaktidega muu hulgas jdrgmistel p6hjustel:

.
.

o

Otsustega antakse enamusaktsiondri Odyssey Europe AS kontrollitavale n6ukogule 6igus
emiteerida uusi aktsiaid ja lahjendada vdikeaktsiondride osalust, millega vdikeaktsiondrid
kaotavad mitmeid seadusest tulenevaid 6igusi.
Mdrkimise ees6iguse vdlistamine sisuliselt Uksnes vdikeaktsiondride suhtes rikub aktsiondride
v6rdse kohtlemise p6him6tet (AS S 272) ning on suunatud enamusaktsioniirile eelise
andmisele vdikeaktsiondride kahjuks (TsUS $ 38 lg 1).
Aktsiaselts kavatseb suunatud emissiooni kasutada omandatavate ettev6tete vm varade eest
tasumiseks, kuid p6hikirja punktiga 4.8 tdiendamise otsus ei sisalda aktsiondride luba tasuda
uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega (AS $ 349 lg 3).

Vastuvdite esitab iga allakirjutanud aktsioniir:
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Esindaia nimi ia allkiri

Aktsiate arv
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' P6hikirja punkti 4.7 muutmine ja pOhikirja tiiiendamine punktiga 4.8-ga, millega antakse Aktsiaseltsi n6ukogule
6igus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali, ning uute aktsiate mdrkimise ees6iguse vdlistamine.
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