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Juhtimine ja tegevus
AS Eesti Vanglatööstus riigi osaluse valitseja on justiitsministeerium. Riigi osalus on 100%.
Aktsiaseltsi juhataja on Ave Paavo.
ave.paavo@evt.ee [1]
Telefon: 6776 702
Mobiiltelefon: +372 5691 9406
Nõukogu liikmed on Margus Ilmjärv, Rait Kuuse ja Maret Miljan. Nõukogu esimene kuutasu on 400
eurot ja nõukogu liikme kuutasu on 300 eurot kuus.

Üldkoosoleku otsused

2021

AS Eesti Vanglatööstus 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine [2]
2020

AS Eesti Vanglatööstus põhikirja kinnitamine [3]
AS Eesti Vanglatööstus nõukogu liikmete volituste pikendamine [4]
AS Eesti Vanglatööstus 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine [5]
2019

AS Eesti Vanglatööstus 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine [6]
AS Eesti Vanglatööstus ainuaktsionäri otsus – audiitori nimetamine [7]
2018
AS Eesti Vanglatööstus 2017. majandusaasta aruande kinnitamine [8]
20.12.2018 AS EVT omaniku ootuste kinnitamine [9]
20.09.2018 Ida-Virumaale kolimine [10]
25.05.2018 Analüüs - ärisaladuse jagamine [11]

2017

24.04.2017
17.05.2017
10.07.2017
29.08.2017
18.10.2017

AS EVT 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine [12]
AS EVT põhikirja muutmine [13]
AS EVT põhikirja muutmine [14]
AS EVT nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute liikmete nimetamine [15]
Audiitori nimetamine [16]

Riigi osaluse valitsemise aruanded
2020 [17]

2019
2018
2017
2016
2015

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Lehekülg 1 / 5

Juhtimine ja tegevus
Avaldatud veebilehel Vanglad (https://www.vangla.ee)

Omaniku ootused AS-ile Eesti Vanglatööstus
Omaniku ootused AS-ile Eesti Vanglatööstus [23] (kehtiv alates 20.12.2018 kuni 03.06.2021)
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