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Üldkoosolek - teabe avalikustamine

� Enne üldkoosolekut
- vajalik eelteave aktsionärile, võimaldamaks tal

otsustada oma aktsionäriõiguse teostamine talle
sobivaimal viisil

� Pärast üldkoosolekut
- vajalik faktiline teave turuosalistele, võimaldamaks

kaubelda väärtpaberitega võrdse info baasil



Enne aktsionäride üldkoosolekut
Ettevõte avalikustab:
� Koosoleku toimumise kuupäeva ja päevakorra
� Üldkoosolekule esitatavad ettepanekud ja otsuste

projektid, vajadusel koos taustateabega
- kasumijaotusettepanek
- audiitori valimine
- nõukogu liikmete valimine
- põhikirja muudatused
- korporatiivsed sündmused
- oluliste tehingute, lepingute kinnitamine

� Kõik olulised üldkoosoleku päevakorda puudutavad
materjalid (nt. lepingute tekstid)



Aktsionäride üldkoosoleku ajal
� Kui aktsionäride üldkoosolek toimub kauplemisperioodil,

kasutab börs õigust peatada kauplemine ettevõtte
aktsiatega kuni üldkoosoleku otsuste avalikustamiseni,
kuna aktsionäride võrdne informeeritus ei pruugi olla
tagatud



Pärast aktsionäride üldkoosolekut
� Ettevõte avalikustab viivitamatult aktsionäride

üldkoosoleku otsused, vajadusel avades
täiendavalt otsuste tausta

� Ettevõte avalikustab viivitamatult üldkoosolekul
aktsionäridele teatavaks tehtud muu olulise teabe
(olemasolul)

� Börs taasalustab kauplemist esimesel võimalusel



Börsiteadete keelenõuded
� Põhinimekirjas kõik börsiteated eesti ja inglise

keeles
� Investornimekirjas kõik börsiteated eesti keeles,

olulisemad ka inglise keeles:
- majandustulemused

- üldkoosolekutega seotud teave

- muudatused investorite õigustes

- olulised sündmused jne.



Aruandluse kvaliteet

� Investorite ringi laienedes omandab järjest
tähtsamad praktilised mõõtmed kohustus järgida
IAS-i nõudeid nii arvestuspõhimõtete kui ka
aruannetes sisalduva teabe koosseisu osas
- nt. seotud osapooltega tehtud tehingute kajastamine

� Audiitori järeldusotsuses peab sisalduma
hinnang aruannete kooskõla kohta IAS-iga



Konfidentsiaalsusklauslid
� Oluliste tehingute ja lepingute puhul on teabe

avalikustamist pärssivate konfidentsiaalsusklauslite
olemasolu tugevalt taunitav

� Börsiettevõtte kohustus avalikustada oluline teave
tuleneb nii börsiga sõlmitud lepingust kui ka
riiklikest õigusaktidest

� Oluliste lepingute sõlmimisel on vajalik
lepingupartnerite eelnev teavitamine börsiettevõtte
staatusega kaasnevatest kohustustest



Siseteavet valdavad isikud

� Vajalik on siseteavet valdavate isikute (korduv)
informeerimine neile laienevatest piirangutest,
sh. keelust kaubelda ettevõtte väärtpaberitega:
- eesmärgiga saada kasu väärtpaberi hinna

lühiajalistest (kuni 1 kuu) muutustest;

- perioodil, mis algab 1 nädal enne
aruandlusperioodi lõppu ning lõpeb aruande
avalikustamisele järgneval päeval.

� Vältige ka hooletusest tingitud mainekahju



Üldised põhimõtted

� Info avalikustamisel juhinduge põhimõttest
“pigem rohkem kui vähem”

� Probleemide ennetamine on tagajärgede
likvideerimisest lihtsam

� Küsimuste tekkides võtke alati ühendust, leiame
koos vastuse



Tänan tähelepanu eest!


