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Läbipaistvus ja teabe avalikustamise põhimõtted

• Põhimõte 27: Läbipaistvus suhtlemisel ning olulise teabe 
aktsionäridele avaldamisel on aluseks teadlikele 
investeerimisotsustele. Juhatus tagab teabe avaldamise selliselt, et 
see võimaldab kõigil investoritel võrdselt kujundada sisulise 
hinnangu avaldatud teabe mõjule.



Äriühingu veebileht ja avaldatav teave
• Põhimõte 28: Äriühing korraldab oma veebilehe ülesehituse ja 

avaldatava teabe esitamise selgelt ning investorile lihtsasti 
kättesaadavalt. 



Finantsaruannete koostamine ja 
avalikustamine

• Põhimõte 29: Äriühing annab õige, tervikliku asjakohase ja 
tõepäraselt esitatud ülevaate oma finantsseisundist, tegevusest 
ning plaanidest.



Börsi reglemendi 
muudatused

Hedi Uustalu



Taust
• Hetkel kehtiv reglement jõustus oktoobris 2017. a.
• Muudatusi tehti reglemendi osades:

• Noteerimisnõuded;
• Nõuded emitentidele.

• Muudatuste peamised ajendid:
• korporatiivsete sündmuste töötlemise turustandard;
• Baltikumi depositooriumite ühinemine üheks Nasdaq CSD-ks;
• üle-euroopalise arvelduste platvormiga TARGET2-Securities 

liitumine.



• Börsipäeva mõiste asendumine tööpäevaga.

• Tööpäevana mõistetakse arveldustsükli päeva, mis on Emitendi 
depositooriumi reeglite kohaselt arvelduste toimumise päev 
(arveldamispäev).

• Tööpäeva ehk arveldamispäeva kalender on Nasdaq CSD veebis: 
Ettevõttest → Nasdaq CSD → Kalender ja töötajad 
https://nasdaqcsd.com/et/nasdaq-csd/kalender-ja-tooajad/

Tööpäeva e. arvelduspäeva definitsioon

https://nasdaqcsd.com/et/nasdaq-csd/kalender-ja-tooajad/


• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimine toimub 
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev ei tohi olla 
varem kui 10. tööpäeval pärast aktsionäride üldkoosoleku 
toimumist.

• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva (jm seonduva 
info) peab avalikustama vähemalt 9 tööpäeva enne nimekirja 
fikseerimise tähtpäeva.

Nõuded emitentidele
Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste 
(ex-date) fikseerimine (p. 3.6.)



• Aktsiaemitent peab avalikustama väärtpaberitega seotud õiguste 
muutumise päeva ehk ex-päeva (jm seotud info) vähemalt 2 
tööpäeva enne ex-päeva.

• Ex-päev peab eelnema nimekirja fikseerimise päevale ühe 
arveldustsükli võrra, millest on lahutatud üks tööpäev. 
Arveldustsükli T+2 puhul on ex-päev nimekirja fikseerimise päevale 
eelnev tööpäev.

Nõuded emitentidele
Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste 
(ex-date) fikseerimine (p. 3.6.)



• Üldkoosolekul osalejate määramine: 10.10.2017 tööpäeva lõpp

• Üldkoosoleku päev: 17.10.2017

• Otsuse börsiteate päev*: 17.10.2017

• Dividendisaajate nimekirja fikseerimise päev: 31.10.2017 tööpäeva lõpp

• Ex-päeva börsiteate päev: 25.10.2017 / 26.10.2017 hommik

• Ex-päev: 30.10.2017
* Lisaks nimekirja fikseerimise kuupäevale peab otsuse börsiteade sisaldama ka ex-päeva.

Näide
Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega 
seotud õiguste (ex-date) fikseerimine (p. 3.6.) ja dividendid
(p. 7.3.)

oktoober 2017
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• Võlakirjade lunastamiseks peab väärtpaberiomanike nimekirja 
fikseerimise päev olema vähemalt 1 tööpäev enne väljamaksete 
tegemise päeva (payment date), v.a. juhul, kui Prospektis või 
võlakirjatingimustes ei nähta ette varasemat päeva.

• Võlakirjade nimekirja fikseerimise ja ex-päeva määramisel 
lähtutakse aktsiaemitentidega samadest nõuetest (p. 3.6.).

Nõuded emitentidele
Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste 
(ex-date) fikseerimine (p. 3.6.)



Börsi reglement

• Börsi reglement on leitav Nasdaq Balti kodulehelt: Teenused → 
Reeglid ja õigusaktid
http://www.nasdaqbaltic.com/et/meie-teenused/reeglid-ja-
oigusaktid/

• Abimaterjalid ja muud dokumendid on leitavad: Teenused → 
Turuletulek → Turul olemine → Börsiettevõtte meelespea
http://www.nasdaqbaltic.com/et/meie-
teenused/noteerimine/borsiettevotte-kohustused/borsiettevotte-
meelespea/

http://www.nasdaqbaltic.com/et/meie-teenused/reeglid-ja-oigusaktid/
http://www.nasdaqbaltic.com/et/meie-teenused/noteerimine/borsiettevotte-kohustused/borsiettevotte-meelespea/


Nasdaq CSD, T2S ja 
väljamaksete 
tegemine

Hedi Uustalu



• Baltikumis on üks depositoorium Nasdaq CSD, mille peakontor 
asub Lätis ning filiaalid Eestis ja Leedus.

• Nasdaq CSD liitumine üle-Euroopalise TARGET2-Securties 
arveldusplatvormiga.

• Uus- IT platvorm, reeglid ja standardid.

Nasdaq CSD loomine



T2S arvelduspäev
T2S perioodid Aeg Detailid

Päeva algus
Start of day

19.45-21.00 Tehniline periood:
Arvelduspäeva muutus (järgmine tööpäev)
Ettevalmistus öiseks arveldustsükkliks 

Öine arveldus
Night time settlement NTS

21.00-04.00 Esimene öine T2S-i arveldustsükkel:
Esimene arveldustsükkel (koosneb 5 tüklist)
Teine arveldustsükkel (koosneb 4 tsüklist)

Reaalajas 
arveldus

See periood jäetakse 
vahele, kui öine 
arveldus ei ole kella 
04.00 lõpetatud

Teine T2S-i arveldustsükkel:
Teine reaalajas tehingute arveldamine

Hooldus 04.00-06.00 Tehinguid ei arveldata, sisestatud tehingud jäävad ootele 
kuni uue arveldustsüklini

Reaalajas 06.00-19.00 Kolmas T2S-i arveldustsükkel

Päeva lõpp
End of Day

19.00-19.45 Tehniline T2S periood:
Jätkuperiood, nt sobitamata tehingute tühistamine



ÄS 297 lg 5
• Reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemissüsteemis 

(kauplemiskohas) kaubeldava aktsiaseltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride 
ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti 
väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, 
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

EVKS § 15 prim väljamaksete tegemine
• Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja 

fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad 
väljamaksed tuleb teha keskdepositooriumi vahendusel.
• Taotluse peab esitama 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise kuupäeva.
• Taotlus ja juhised: https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-emitendile/ariuhingu-

toimingud/vaartpaberitest_tulenevad_valjamaksed/

Seadusemuudatused

https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-emitendile/ariuhingu-toimingud/vaartpaberitest_tulenevad_valjamaksed/


Teabe 
avalikustamine

Hedi Uustalu



Turukuritarvituse määrus
• Määrusega kehtestatakse ühine siseteabe alusel kauplemist, 

siseteabe õigusvastast avaldamist ja turuga manipuleerimist 
(turukuritarvitus) reguleeriv õigusraamistik ning turukuritarvitust 
tõkestavad meetmed, et tagada liidu finantsturgude terviklikkus 
ning tugevdada investorite kaitset nendel turgudel ja suurendada 
investorite usaldust kõnealuste turgude vastu.

• Otsekohalduv määrus

• Järelevalvet teostab Finantsinspektsioon

• Kättesaadav kõikides EL-i liikmesriikide keeltes: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0596


• Siseteabe üks definitsioonidest:

• täpset laadi avalikustamata teave, mis on otseselt või kaudselt seotud ühe 
või mitme emitendiga või ühe või mitme finantsinstrumendiga ning mis 
avaldaks avalikustamise korral tõenäoliselt märkimisväärset mõju nende 
finantsinstrumentide hinnale või seotud tuletisinstrumentide hinnale.

Teabe avalikustamine (1)
Siseteabe definitsioon, MAR artikkel 7



• Emitent tagab, et siseteave avalikustatakse viisil, mis võimaldab 
avalikkusel sellele kiire juurdepääsu ning seda täielikult, täpselt ja 
õigeaegselt hinnata.

• Emitent ei tohi avalikustamisel siseteavet siduda oma tegevuse 
reklaamimisega. NB! Börsiteade ei ole pressiteade.

• Emitent avaldab kogu siseteabe, mis tuleb avalikkusele kättesaadavaks 
teha, oma veebisaidil ja säilitab seda seal vähemalt viis aastat.

Teabe avalikustamine (2)
Siseteabe avalikustamine, MAR artikkel 17



• Emitent võib teabe avalikustamisega viivitada, kui täidetud on järgmised 
tingimused:
• siseteabe avalikustamine võib ohustada emitendi ja finantssüsteemi stabiilsust;
• avalikustamisega viivitamine on avalikkuse huvides, st ei eksitaks avalikkust;
• emitent suudab tagada teabe konfidentsiaalsuse;

• Teabe avalikustamisega viivitamine toimub omal vastutusel.
• Siseteabega viivitamise kavatsusest peab emitent Finantsinspektsiooni 

ja börsi kirjalikult teavitama, selgitades sealjuures, kuidas ülal loetletud 
tingimused täidetud olid.

Teabe avalikustamine (3)
Siseteabe avalikustamisega viivitamine, MAR artikkel 17



Juhtide tehingud (1)
MAR, artikkel 19

• Juhtimiskohustusi täitvad isikud ja nendega lähedalt seotud isikud teatavad emitendile ja 
Finantsinspektsioonile:

• kõikidest tehingutest, mis nad on oma arvel teinud emitendi aktsiatega või võlainstrumentidega või 
nendega seotud tuletisinstrumentide või muude finantsinstrumentidega.

• Teavituskohustus tekib alates tehingust, mille kogusumma on kalendriaastal üle 5000 euro. 
Selle arvutamiseks liidetakse kokku kõik asjaomased tehingud ilma tasaarvelduseta (netting).

• Teade esitatakse kohe, kuid mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval tehingu tegemise 
kuupäevast arvates.

• Emitent tagab, et nimetatud teave avalikustatakse kohe, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva 
jooksul pärast tehingu kuupäeva viisil, mis võimaldab teabele võrdsetel alustel kiiret ligipääsu.

• Juhtimiskohustusi täitvad isikud teatavad nendega lähedalt seotud isikutele käesoleva artikli 
kohastest kohustustest kirjalikult ja hoiavad selle teate koopia alles.



Juhtide tehingud (2)
MAR, artikkel 19

• Emitendi juhtimiskohustusi täitev isik ei kauple oma arvel ega kolmanda 
isikul arvel ei otse ega kaudselt emitendi aktsiate, võlainstrumentide, 
tuletisinstrumentide ega muude nendega seotud finantsinstrumentidega 
30 kalendripäeva pikkusel keeluajal, mis eelneb vahearuande või 
aastaaruande avalikustamisele.



Solis – uus teabe 
avalikustamise 
süsteem

Hedi Uustalu



• Uuele süsteemile üleminek veebruar-märts 2018

• Kasutajatele on koolitus tehtud ning neile on saadetud ka juhised 
ning video

• Nasdaq müüs Corporate Solutions äri West Coporations’le

• Pressiteade on leitav siit

• Esialgse kava kohaselt viiakse tehing lõpule 2018. a keskpaigas

• Uued volitused FI OAM süsteemi edastamiseks

Solis

http://business.nasdaq.com/mediacenter/pressreleases/1675808/west-corporation-agrees-to-acquire-nasdaqs-public-relations-solutions-and-digital-media-services-businesses


Nasdaq Baltic Awards

Hedi Uustalu



Uus nimi ja uuendatud hindamispõhimõtted
• Eesmärk:

• teadlikkuse tõstmine;
• avaliku ettevõtte positiivse kuvandi toetamine;
• Investeerimiskultuuri arendamine. 



Auhinnad
• Parimate investorsuhetega ettevõtte Nasdaq Balti aktsiaturul
• Parimate investorsuhetega uustulija Nasdaq Balti võlakirjaturul
• Parimate investorsuhetega ettevõte First North turul
• Parim liige Nasdaq Balti turul
• Aasta artikkel
• Aasta börsisündmus
• Parimad üliõpilastööd



Hindamiskriteeriumid
Kriteerium Reguleeritud turu 

aktsiad
Reguleeritud turu 
võlakirjad

First North

Kauplemisaktiivsus 20% 20% 20%

Avalikustatud teave
• aastaaruanne 30%
• vahearuanded 20%
• hea ühingujuhtimise aruanne 10%
• börsiteated 20%
• veebileht 20%

40% 80% 60%

Turuosalised
• online küsitlus 30%
• professionaalne analüütik 70%

• hetkel on nõusoleku andnud LHV Pank

40% n/a 20%

Hindamiskomisjoni hinnang
(lisa- ja miinuspunktid)



Hindamiskriteeriumid (kauplemisaktiivsus)
• Vähemalt 1 tehing igal börsipäeval
• Keskmine päevakäive
• Keskmine tehingute arv päevas
• Volatiilsus (kaubeldud väärtpaberite arv / vabalt kaubeldavate 

väärtpaberite koefitsient lähtuvalt indeksireeglitest)
• Vabalt kaubeldavate aktsiate turuväärtus
• Dividendi väljamaksed
• Turutegija
• Likviidsuse indikaator: spread (best offer-best bid)/best bid
• Aktsiahinna liikumine viimase 12 kuu jooksul



• Hindamine juuni-oktoober 2018

• Auhinnagaala jaanuar/veebruar 2019

Ajakava



Täname tähelepanu eest!

Kontaktid 
Hedi Uustalu Eveli Lepamets
emitenditeenuste juht kliendisuhete spetsialist
hedi.uustalu@nasdaq.com eveli.lepamets@nasdaq.com
+372 6408 834 +372 6408 861
(kuni 23.02.2018)

mailto:hedi.uustalu@nasdaq.com
mailto:eveli.lepamets@nasdaq.com
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