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TÄIENDAV ETTEPANEK AKTSIONÄRIDELE 

10.07.2021.a. esitasid Inbank AS juhatusele osad Inbank AS aktsionärid, kes esindavad üle 10% 
Inbank AS-i aktsiakapitalist, alternatiivse otsuse eelnõu ettepaneku seoses nõusoleku andmisega osaluse 
omandamiseks Paywerk AS-is. Tulenevalt asjaolust, et vahetult enne vastavasisulise tähtaja lõppu ei olnud 
antud aktsionäride taotlusel piisava arvu (10%) aktsionäride toetust, otsustas juhatus esitada 
vastavasisulise otsuse eelnõu ise, et tagada küsimuse igakülgne arutelu ja andmaks üldkoosolekule ka 
võimaluse seda arutada. 

Inbank AS’i juhatus teeb aktsionäride päevakorrapunkti kohta järgmise ettepaneku: 

Kiita heaks AS-i Inbank osalemine Paywerk’is, mitut turgu hõlmavas „osta kohe, maksa hiljem“ (buy-now-
pay-later) platvormis, järgmistel põhitingimustel: 

• AS-i Inbank tuleb Lamu Investeeringud OÜ (kuulub 100% Priit Põldojale) ja JP Consult OÜ (kuulub 
100% Jan Andresoole) kõrval käsitleda AS-i Paywerk asutajana. Luuakse vastav 
korporatiivlahendus tingimusel, kus algselt kuulub AS-ile Inbank vähemalt 30%-line osalus AS-is 
Paywerk. AS-i Inbank kui kaasasutaja staatust tuleb kajastada meedias ja suhtluses kolmandate 
isikutega eesmärgiga tutvustada AS-i Inbank kui finantstehnoloogia suunitlusega (fintech-
oriented) krediidiasutust; 

• Algselt on AS-il Inbank, Lamu Investeeringud OÜ-l ja JP Consult OÜ-l AS-is Paywerk võrdne 30%-
iline osalus. Ülejäänud 10% jagatakse AS-i Paywerk teiste võtmetöötajate vahel, kelle nimed 
avaldatakse AS-i Inbank nõukogule. Lamu Investeeringud OÜ-l ja JP Consult OÜ-l on õigus 
võõrandada oma osad teisele juriidilisele isikule (teistele juriidilistele isikutele), milles Priit Põldojal 
ja Jan Andresool on enamusosalus. 

• Iga asutaja teeb esmase algkapitali sissemakse nimiväärtuses ning lähtudes vahemikust 1 kuni 1,5 
miljonit eurot. 

• AS-i Paywerk kaasasutajana on AS-il Inbank õigus osaleda AS-i Paywerk järgmistes 
finantseerimisvoorudes samade õigustega, mis on teistel kaasasutajatel 

• AS-i Paywerk ja AS-i Inbank vahelised mis tahes olulised äritehingud, sh AS-i Inbank poolt AS-i 
Paywerk ja tema klientide mis tahes rahastamine kiidetakse heaks  AS-i Inbank nõukogu 
ühehäälse otsusega.  

• AS-i Inbank tehnoloogia ja intellektuaalse omandi kasutamine AS-i Paywerk poolt reguleeritakse 
poolte vahel sõlmitava ning AS-i Inbank nõukogu poolt eelnevalt ühehäälselt heakskiidetud 
lepinguga . 

• AS Inbank võib pakkuda AS-ile Paywerk teatud tehnilist, teadmiste põhist, personali ja rahalist 
toetust, et hõlbustada AS-i Paywerk poolt äritegevuse alustamist („inkubatsioonitoetus“). Kui AS 
Paywerk taotleb sellist toetust, siis sätestatakse asjakohased põhimõtted vastavas lepingus,  mis 
vajab AS-i Inbank nõukogu eelnevat ühehäälset heakskiitu. 

• AS Inbank saab õiguse nimetada ühe AS-i Paywerk nõukogu liikme. AS-i Inbank esindaja valib  
AS-i Inbank juhtus ja kiidab ühehäälselt heaks AS-i Inbank nõukogu. 


