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Kalle Viks



TAGASIVAADE INVESTEERIMISMESSILE 

RAHAKOMPASS 2010

Pühapäeval, 24. oktoobril 2010.a. 

Nokia Kontserdimajas

“Iga unistus on investeering”
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TAGASIVAADE INVESTEERIMISMESSILE 

OLULISI NUMBREID

12 (+4) “peasüüdlast”

4+2 partnerit 

8 börsiettevõtet

4 kaasatud riigi- ja erasektori osalejat

30 (-11) noorteviktoriini võistkonda

17 seminari ja loengut

30 esinejat

2000 külastajat

50+ meediakajastust
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TAGASIVAADE INVESTEERIMISMESSILE 

MÕTTEID

Investeerimismess pakub üldsusele huvi ja on 

kindlasti vajalik üritus

Meediakajastus oli võimas, tegu oli päeva 

põhiuudisega

Loenguid, vestlusringe oli palju, kuid kõik materjalid

on ka veebilehel investmentor.ee olemas (pdf, mp3)

Külastajad tundsid puudust mitmest börsiettevõttest, 

kes seekord ei osalenud

Ärge loobuge tegusast osalemisest – see on Teie 

võimalus kohtuda aktiivsema osaga oma kohalikest 

investoritest!
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rahakompass 2010 dream it. do it. 



SOOVITUSED

ÜLDKOOSOLEKUTEL OSALEMISE VÕIMALDAMINE

Börsiettevõtete investorid on järjest rahvusvahelisema 

taustaga

Kõigile investoritele tuleb tagada võimalus aktsionäride 

üldkoosolekutest osa võtta

Vajalike volituste ja kinnituste hankimine läbi mitme riigi 

turuosaliste võib olla ootamatult ajamahukas

Mõistlik on fikseerida koosolekule oodatud aktsionäride 

nimekiri seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, mitte 

üldkoosoleku päeval

Vajadusel tuleb teha vastavad muudatused põhikirjas
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SOOVITUSED

INVESTORI KALENDER

Regulaarse teabe avaldamise kalendri 

koostamine pole (veel) nõue, vaid tungiv soovitus

Investori kalendrit avaldab hetkel 9 börsiettevõtet, 

neist enamik vaid nädala täpsusega

Investorkohtumiste korraldajatel on mure seoses 

kuupäevade kokkuleppimise keerukusega, samas 

käivad suuremad investorid siin vaid kord aastas

Kalender pole vajalik vaid kohaliku meedia ja 

jaeinvestorite jaoks

Kui ettevõtete aktiivsus kalendrite avaldamisel 

kasvab, ei pea me seda kohustust reeglitesse 

kirjutama
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SOOVITUSED

SISENDI KOGUMINE - EUROALGATUSED, KONSULTATSIOONIRINGID...

Meie juriidilise osakonna vahendusel jõuavad meieni paljud 

rahvusvahelised teemad, mida hea meelega teiega jagame

Sageli on vajalik oma seisukohtade edastamine meie ja/või 

meie koostööpartnerite poolt

Kas ja kui palju omate jaksu ja huvi neis osalemiseks?
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BÖRSI ARENDUSTEGEVUSED

BÖRSIETTEVÕTETE RUBRIIGI UUENDUS KODULEHEL

Mõned nädalad tagasi avaldasime börsiettevõtteid ja börsi liikmeid puudutava teabe 

uuel, ilusamal ja interaktiivsemal kujul
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BÖRSI ARENDUSTEGEVUSED

KAUPLEMISMUDELI MUUDATUSED

Aktsiate kauplemis- ja arveldusvaluuta muutmine eurodeks Vilniuses alates 22.11.2010

Väiksema hinnasammu rakendamine Balti börsidel alates 22.11.2010

- 0,01 ühiku asemel 0,001 ühikut (EUR või LVL)

Kauplemise peatamise praktika muutmine Tallinnas seoses üldkoosolekutega alates 

01.10.2010:

- kauplemise peatamine vaid emitendi soovil või olulise rikkumise korral

Volatiilsuslimiitide (taas-)kehtestamine Balti börsidel alates 27.09.2010:

- dünaamiline ja staatiline volatiilsuslimiit
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DÜNAAMILINE VOLATIILSUSLIMIIT (10%)

• Tugineb eelmise automaatselt sobitatud tehingu hinnale

• Rakendub ainult kauplemisperioodi jooksul

- Limiidi ületamine toob kaasa kauplemise peatumise ja päevasisese oksjoni 

(pikkusega 60 s.), mille käigus saab staatiline volatiilsuslimiit uue võrdlushinna

Opening 

Call price
Closing 

Call price

Halt 

auction

Opening                                                                                                                     Closing

call                                                  Continuous trading                                               call  

10%

Dynamic 

price range

Latest 

trade price
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Opening                                                                                                                  Closing

call                                                Continuous trading                                              call     

STAATILINE VOLATIILSUSLIMIIT (15%)

• Tugineb võrdlushinnale, milleks on eelmise oksjoni hind või eelmise päeva 

sulgemishind

• Rakendub ainult kauplemisperioodi jooksul

- Limiidi ületamine toob kaasa kauplemise peatumise ja päevasisese oksjoni 

(pikkusega 180 s.), mille käigus kujuneb uus võrdlushind

Opening 

Call price

Closing 

Call price

Halt 

auction

Static 

price range

New Static 

price range

15%
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BÖRSI MUUD ARENDUSTEGEVUSED

Eurodes arveldamisele üleminek Eestis alates 01.01.2011

Depend - samaaegselt euro kasutuselevõtuga minnakse 

üle uuele depositooriumisüsteemile, kuna senine 

süsteem ei vasta muutuvatele ärivajadustele ning on 

raskesti edasiarendatav

Alternatiivturu First North koolitused kasvuettevõtetele 

EAS-i rahastamisel viies Eesti linnas
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