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Börsi roll väärtpaberiturul

• Pakume tehnilist keskkonda
(kauplemissüsteem, infosüsteem)

• Pakume regulatiivset keskkonda (reglement)

• Pakume ärilist keskkonda (turuosalised)

• Teostame “esmatasandi” järelevalvet
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Keskne infosüsteem

• Turuosaliste ühine võimalus saada teavet ühest
kindlast allikast samaaegselt suurendab turu
efektiivsust ning vähendab teabe
ebasümmeetriat.

• Teave levib kauplemissüsteemi, Börsi kodulehe
ja uudisteagentuuride vahendusel
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Probleemid teabe avalikustamisel

• Hinnatundliku teabe defineerimine

• Teabe õigsus, täpsus ja õigeaegsus

• Siseteabe väärkasutamise vältimine

• Turumanipulatsiooni vältimine
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Hinnatundlik teave

• Teave sündmustest või asjaoludest, mis oma
mõju tõttu ettevõtte varadele, kohustustele,
tegevusele või mainele võivad mõjutada
noteeritud väärtpaberite hinda
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Teabe õigsus, täpsus ja õigeaegsus

• Millist teavet millises mahus ja millisel ajahetkel
vajaksite, olles ise investori rollis?

• Lugege börsiteateid ka investori pilguga - kas midagi
peaks täpsustama?

• Võimalusel ärge hoidke teavet kinni vaid
sooritamata formaalsete protseduuride tõttu

• Ärge lähtuge avalikustamishetke valikul teabe
iseloomust

• Püüdke vältida olukordi, mis pärsivad teabe
avalikustamist (konfidentsiaalsusklauslid)

• Olge valmis infolekkeks
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Juhtum 1

   Börsiettevõtte juhil on ajakirjanikuga kokku lepitud
intervjuu (pressikonverents), mille käigus käsitletakse
olulist teemat.

• püüdke korraldada üritus kauplemisvälisel ajal
• avalikustage teave ilma põhjendamatute viivitusteta
• õhtuse ürituse puhul avalikustage oluline teave

hiljemalt järgmisel börsipäeval enne kauplemist
• edastage teave pigem aegsasti ning jätke “ootele”
• arvestage kindlasti investorile teabe analüüsimiseks

vajaliku ajakuluga
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Juhtum 2

Kohtumised analüütikute ja investoritega

• tunnetage oma vastutust teiste investorite ees
• püüdke piirduda juba avalikustatud (või kohe

avalikustatava) teabega, seda vajadusel täpsustades
• suunake seni avalikustamata, kuid kohtumisel

käsitletud oluline teave (sh. prognoosid) viivitamatule
avalikustamisele

• kasutage analüütikute ja investorite küsimusi abistava
materjalina edaspidiste börsiteadete koostamisel
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Juhtum 3

Hinnatundliku teabe edastamine oma töötajatele

• töötajate konfidentsiaalsuskohustuse puudumisel
analoogia eelmise juhtumiga

• püüdke korraldada töötajaskonna teavitamine teabe
avalikustamisega võimalikult samaaegselt
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Juhtum 4

Prognooside tegemine ja muutmine

• prognoosid väljendavad juhtkonna visiooni ning
aitavad investoreid investeerimisotsuste langetamisel

• prognooside koostamine ja avalikustamine ei ole
kindlasti taunitav

• kirjeldage võimalikult täpselt prognooside eeldusi, siis
on investoritel võimalik anda oma hinnang

• eelduste muutumisel või muude mõjurite ilmnemisel
teavitage aegsasti prognooside muutmisest



Olge avalikud!



Tänan!

Kalle Viks: tel 640 8844, kalle.viks@hex.ee


