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LAENUTAOTLUS 

Kinnitatud MES juhatuse 14.03.2017 otsusega nr 21



LAENU- TAOTLEJA ANDMED 
NIMI/ ÄriNimI


Aadress 
TELEFONid






REGISTRIKOOD 
FAKS






Arveldusarve nr
E-MAIL






TAOTLEJA KONTAKTISIK 




TEGEVUS 
Tegevuse alguse aeg




Aktsiakapitali /oSakapitali, Omakapitali SUURUS TAOTLUSE ESITamise SEISUGA



PÕHItEGEVUSVALDKOND ja EMTAKi kood



TEGEVUSKOHT





TEAVE OLEMAS-OLEVATE VÕLA-KOHUSTUSTE KOHTA
VÕLAKOHUSTUSTE LIIK, SUMMA (JÄÄK) JA TAGASTAMISE TÄHTAEG
1. 
2. 
3. 
/täiendada vastavalt vajadusele/

TAOTLETAV
LAEN
LAENU eesmärk




PROJEKTI KOGUMAKSUMUS


OMAFINANTSEERIMINE


TAOTLETAV SUMMA


Laenu KESTUS/TÄHTAEG


TAOTLETAV MAKSEPUHKUS


PAKUTAV TAGATIS (SH OLEMASOLEVAD KOORMISED)


ESINDUS-ÕIGUSLIKE ISIKUTE (SH JUHTKONNA) ANDMED
Nimi, isikukood
Haridus ja töökogemus






OSANIKE VÕI AKTSIONÄRIDE
ANDMED
Nimi/ärinimi
Osaluse %




ANDMED SEOSTE KOHTA TEISTE ETTEVÕTJATEGA
Kas taotlejal on ema- või tütarettevõtteid Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. Kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal häälteenamust (vähemalt üle 50% osalusest), nimetatakse osalevat ühingut emaettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb, tütarettevõtjaks. Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälteenamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos emaettevõtjaga. Tütarettevõtjaks on ka ühing, kus teine ühing (emaettevõtja) omab selle osaniku või aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju. 
Valitsev mõju on võimalus ühe või mitme ettevõtja poolt ühiselt või ühe või mitme füüsilise isiku poolt ühiselt teise ettevõtja aktsiate või osade omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses:
 1) oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või
 2) kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest. või omab taotleja mõnes muus ettevõtjas või omatakse taotlejas muul moel häälteenamust? Kui jah, siis täita taotluse lisadokument „Taotleja kontserni liikmete skeem“ (Lisa 1 vorm).

Kas taotleja füüsilisest isikust osanik või aktsionär omab konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses valitsevat mõju mõnes muus ettevõttes? Märkida valik ristiga.
JAH

EI


Juhul kui taotleja füüsilisest isikust osanik või aktsionär omab valitsevat mõju mõnes muus ettevõttes, siis nimetada see ettevõte ning kirjeldada, mille alusel valitsevat mõju teostatakse (nt omab ettevõttes üle 50% osalust, õigus määrata enamikku juhatusest või järelevalveorgani liikmetest jne).


LISATUD
DOKUMENDID 
Vastavalt laenu tingimustele lisan järgmised dokumendid:

1. 

2. 

3. 

/täiendada vastavalt vajadusele/

TAOTLEJA 
Kinnitan, et taotluses toodud andmed on õiged ja et ettevõtjal peale ülalmärgitute teisi võlgu, laene ega muid sarnaseid kohustusi ei ole ning et pakutaval tagatisel täiendavaid koormisi ei lasu.







KOHT                                                   KUUPÄEV	ALLKIRI

Taotleja on teadlik, et
käesolevas taotluses valeandmete esitamise korral on sihtasutusel õigus laenutaotlus tingimusteta tagasi lükata või juhul, kui laenuleping on juba sõlmitud, see ühepoolselt lõpetada;
juhul kui taotleja füüsilisest isikust osanik või aktsionär omab valitsevat mõju mõnes muus ettevõttes, siis loetakse see ettevõte koos taotlejaga asjaomase vähese tähtsusega abi määruse tähenduses üheks ettevõtjaks ning määratakse abi vastavalt asjaomase vähese tähtsusega abi määruse tingimustele.



Täita juhul, kui taotlejal on ema- või tütarettevõtteid või omab taotleja mõnes muus äriühingus, või omatakse taotlejas, muul moel häälteenamust.
Lisa 1. Taotleja kontserni liikmete skeem 

Palun tooge välja kontserni, millesse Taotleja  (või projekti kaastaotleja/partner) kuulub, liikmete nimekiri (hetkel olemasolevate kontserni liikmete loetelu)
Taotleja nimi
Registrikood
 
 
1. Taotleja emaettevõtja

Äriühingu nimi
Registrikood
Enamusosaluse %
Enamusosaluse omanik(ud)
 
 
 
 
2. Taotleja tütarettevõtjad

Äriühingu nimi
Registrikood
Enamusosaluse %
Enamusosaluse omanik(ud)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajadusel lisada täiendavaid ridu
 
 
 
3. Taotleja teised kontserni liikmed

Äriühingu nimi
Registrikood
Enamusosaluse %
Enamusosaluse omanik(ud)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajadusel lisada täiendavaid ridu
 
 
 
4. Lepingute või muudel alustel taotleja üle valitsevat mõju omavad ettevõtjad

Äriühingu nimi
Registrikood
Valitseva mõju alus
 
 
 
Vajadusel lisada täiendavaid ridu
 
 
 


