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Taust
• Uus reglement jõustub täna, 17. oktoobril 2017. a.
• Muudatuste peamised ajendid:

• turukuritarvituse määruse (MAR) jõustumine;
• korporatiivsete sündmuste töötlemise turustandard;
• Baltikumi depositooriumite ühinemine üheks Nasdaq CSD-ks;
• üle-euroopalise arvelduste platvormiga TARGET2-Securities 

liitumine.

MAR on leitav EUR-Lex kodulehel kõigis Euroopa Liidu keeltes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596
MAR-i nõuete täitmise üle teostab Eestis järelevalvet Finantsinspektsioon.

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


First North-i reglemendi 
muudatused

Hedi Uustalu



• Register – Eesti Väärtpaberite Keskregister, registripidaja on hetkel 
Nasdaq CSD SE

• Kauplemissüsteem – võlakirjad viidi 03.01.2018 rakenduva MiFID II 
nõuetest lähtuvalt üle teisele kauplemisplatvormile Genium INET

• MAR – viide turukuritarvituse määrusele, mis käsitleb 
turukuritarvitusi, siseteabe hoidmist ja avalikustamist jne.

Muudatused mõistetes
(p. 2.1.7., 2.1.12. ja 2.1.13.)



• Börsipäev asendub 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/


• Täpsustatud, et kauplemise lõpetamise üldsätted kehtivad nii 
aktsia- kui ka võlakirjaemitentidele.

• Aktsiatega kauplemise lõpetamise otsuse teeb aktsionäride 
üldkoosolek. Kavatsusest tuleb avalikkust viivitamatult teavitada.

• Võlakirjade kauplemise lõpetamine toimub ettevõtte kirjelduses, 
prospektis, võlakirjatingimustes sätestatud korras või muudel 
erandlikel juhtudel.

Kauplemise lõpetamise üldsätted
(III osa)



• Võlakirjadega kauplemine peatatakse 3 tööpäeva enne kauplemise 
lõpetamist.

• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise päev (record date) on 
päev, mil määratletakse isikud, kes on õigustatud kasutama 
väärtpaberitest tulenevaid õigusi ehk antud juhul päev, mille 
seisuga koostatakse nimekiri investoritest, kes on õigustatud 
osalema võlakirjade lunastamisel.

Võlakirjadega kauplemise lõpetamine (1)
(III osa, p. 17.)



• 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.

Võlakirjadega kauplemise lõpetamine (2)
(III osa, p. 17.)



• Nõustaja peab esitama Börsile aruande oma osaluse ja selle 
muutumise kohta Emitentides, mille suhtes ta tegutseb 
Nõustajana.

Nõustaja poolt Börsile edastatav teave
(p. 21.)



• Avalikustamisele kuuluv teave: siseteave, korraldatud teave, muu 
First North-i reglemendiga nõutud teave.

• Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe ka 
sellistest olulistest muudatusest oma tegevuses või Emitendiga 
seotud muudest asjaoludest, mis pole avalikult teada ja mis oma 
mõju tõttu Emitendi varadele, kohustustele, tegevusele või mainele 
võivad mõjutada kaubeldava väärtpaberi hinda või Emitendi võimet 
täita selle väärtpaberiga seotud ja reglemendist tulenevaid 
kohustusi.

Teabe avalikustamise üldnõuded
(p. 23.)



• Emitent võib  siseteabe avalikustamisega viivitada MAR-is ette 
nähtud tingimustel ja korras, eriti kooskõlas selle artiklis 17 ja 
ESMA juhendis sätestatuga.

• Emitent edastab Finantsinspektsioonile esitatud asjakohase 
teavituse viivitamatult ka Börsile.

• Info tuleb viivitamatult avalikustada, kui teabe konfidentsiaalsus ei 
ole tagatud.

Emitendi kohustused teabe avalikustamisel
(p. 24.)



• Nõustaja on kohustatud  andma oma parima, et tagada teabe 
avalikustamise nõuete täitmine Emitendi poolt. 

• Nõustajal on õigus Emitendi poolt avalikustamisele kuuluva teabe 
eelnevaks läbivaatamiseks ja/või heakskiitmiseks juhul kui  teabe 
konfidentsiaalsus on tagatud.

• Nõustaja ei vastuta otseselt avalikustatava teabe sisu õigsuse ja 
täielikkuse eest, va juhul, kui talle oli teada kogu avalikustatava 
teabega seotud info.

Nõustaja kohustused teabe avalikustamisel
(p. 24.10.)



• Täpsustatud seda, et Emitent peab börsile esitama konsolideeritud 
majandusaasta aruande, kui tal on seadusest tulenev kohustus 
koostada konsolideeritud aruanne. Sellisel juhul peab ka 
vahearuanne olema konsolideeritud kujul.

• Poolaasta aruanne peab sisaldama ka lisasid.

• Emitendil ei ole enam kohustust avalikustada 12 kuu vahearuannet.

• Vahearuande avalikustamise periood pikeneb 2-lt kuult 3-le kuule 
pärast aruandeperioodi lõppemist.

Majandusaasta aruanne ja vahearuanded
(p. 26.2. ja 26.3.)



• Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama vähemalt 
väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva (record date), 
dividendiõiguslikkuse muutmise päeva (ex-date) ja dividendi suurust 
aktsia kohta. Ex-päeval ostetud aktsiad ei anna ostjale enam 
dividendiõigust.

• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimine toimub tööpäeva lõpu 
seisuga.

• 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.

Dividendid
(p. 28.)



• Üldkoosoleku kutse avalikustamine: 26.09.2017

• Üldkoosoleku osalejate määramine: 11.10.2017 tööpäeva lõpp

• Üldkoosoleku päev: 18.10.2017

• Nimekirja fikseerimise päev: 01.11.2017 tööpäeva lõpp

• Ex-päev: 31.10.2017

Näide
Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste 
(ex-date) fikseerimine



• Reguleeritud MAR-is, seega on punktid reglemendist eemaldatud.

• Juhtimiskohustusi täitvate isikute ja nendega lähedalt seotud 
isikute tehingutest teatamine toimub MAR-is (artikkel 19 lg 11) ja 
VPTS-is sätestatud korras ja viisil. Lähedalt seotud isikud on 
defineeritud MAR-is (artikkel 3, p. 26).

• Keeld kaubelda enda ja kolmanda isiku arvel, otse või kaudselt 
emitendi väärtpaberitega 30 kalendripäeva pikkusel keeluajal, mis 
eelneb vahearuande või aastaaruande avalikustamisele.

Siseteave, insaiderid, turumanipulatsioon, 
sisereeglid ja juhtide tehingud
(p. 30., 30.4., 30.5., 30.6. ja 30.7.)



Emitentidega seotud järelvalvetoimingud
(p. 40.)

• Eemaldatud, kuna börs ei vii tegelikkuses läbi sisekontrolli Emitendi 
juures.



First North-i reglement

• First North-i 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 ja T2S

Triin Parvits ja Kristel Vanasaun



• Keskdepositooriumite regulatsioon (CSDR) – eesmärk reguleerida ja 
ühtlustada depositooriumite tegevust

• 18.09.2017 ühinesid Eesti, Läti ja Leedu depositooriumid Nasdaq 
CSD-ks. Peakontor on Lätis, Eestis ja Leedus toimub tegevus 
filiaalide kaudu, Eestis Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

• Esimene depositoorium Euroopas, mis on litsenseeritud CSDR 
määruse kohaselt

• Liitumine TARGET2-Securties arveldusplatvormiga

• Uus- IT platvorm, reeglid ja standardid

Nasdaq CSD loomine



• Üle-euroopaline väärtpaberite arveldusplatvorm

• Liitunud üle 20 Euroopa depositooriumi

• Eesmärk on ühtlustada väärtpaberite arveldus (kohalik ja 
piiriülene), muuta piiriülene väärtpaberite arveldus soodsaks ja 
kättesaadavaks kõikidele investoritele.

TARGET2-Securities (T2S)



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



• Päeva lõpp = arveldussüsteemi tööpäeva lõpp
• Tehingu arveldamise kuupäev (ISD) algab T2S-s ISD -1 kell 21:00. 
• Näiteks – müüakse 100 ABC aktsiat, arveldustsükkel on T+2.
• Tehing sisestatakse 17.10
• Tehingu arveldamise kuupäev on 17.10+2 tööpäeva= 19.10
• T2S-is arveldub tehing 18.10 pärast kella 21

• See tähendab, et kalendripäeva lõpu seisuga 18.10 kell 23.59 on juba 19.10 
arvelduma pidanud tehingud arveldunud ja aktsionäride seis muutunud. 

• Muudatus väärtpaberiomanike väljavõttel e-Registris

Tehingu arveldus



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 § 13 lg 24 Aktsia- või osakapitali suurendamine
• Maksed aktsiates ja osades tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise 

tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse.
EVKS § 15 prim väljamaksete tegemine
• Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja 

fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad 
väljamaksed tuleb teha keskdepositooriumi vahendusel.

Seadusemuudatused



• Eesti, Läti, Leedu arveldussüsteemid ühes süsteemis, aga kohaldub vastava riigi 
õigus

• Liikmed
• https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-

turuosalistele/kontohaldurite-nimekiri/

• Väärtpaberiomanike nimekirjas pole enam Läti ja Leedu depositooriumite 
esindajakontosid

• Näiteks Leedu pank, kes on Eesti arveldussüsteemi liige, kelle juures avatud 
väärtpaberikontol on võimalik hoida Eesti väärtpabereid lõppinvestori nimel, 
panga enda nimel või Leedu panga juures avatud esindajakontol.

Depositooriumi muudatused (1)

https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-turuosalistele/kontohaldurite-nimekiri/


• Korporatiivsete sündmuste menetlemine lähtuvalt standardist

• Dokumendid vaja esitada 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise kuupäeva

• Olulised kuupäevad 
• ex-kuupäev, viimane arveldamise kuupäev
• nimekirja fikseerimise kuupäev
• maksekuupäev

• Split, tagurpidi split – uus ISIN uue nimiväärtusega

• Vabatahtlikud sündmused (ülevõtmispakkumine, aktsiate tagasiost) läbi 
depositooriumi

Depositooriumi muudatused (2)



Nasdaq CSD SE koduleht: www.nasdaqcsd.com/et/
• Nasdaq CSD eeskirjad I peatükk
• Nasdaq CSD eeskirjad II peatükk: Eesti arveldussüsteem
• Korporatiivsete sündmuste juhend
• Arvelduse juhend

Reeglid ja juhendid

http://www.nasdaqcsd.com/et/
https://nasdaqcsd.com/wp-content/uploads/Nasdaq_CSD_Eeskirjad_I.pdf
https://nasdaqcsd.com/wp-content/uploads/Nasdaq_CSD_Eeskirjad_II.pdf
https://nasdaqcsd.com/wp-content/uploads/NCSD-Corporate-action-service-description-v.1.4.pdf
https://nasdaqcsd.com/wp-content/uploads/Operating_manual_v.1.7.pdf


Täname tähelepanu eest!
Küsimusi?

Kontaktid 
Hedi Uustalu Eveli Lepamets Triin Parvits
emitenditeenuste juht kliendisuhete spetsialist registrispetsialist
hedi.uustalu@nasdaq.com eveli.lepamets@nasdaq.com triin.parvits@nasdaq.com
+372 6408 834 +372 6408 861 +372 6408 871 

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