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Taust
• Uus reglement jõustub täna, 17. oktoobril 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.



Börsi reglemendi 
muudatused

Hedi Uustalu



• 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/


• Võlakirjadega kauplemine peatatakse 3 tööpäeva enne kauplemise 
lõpetamist.

Noteerimisnõuded
Võlakirjade noteerimise lõpetamine seoses lunastamisega fikseerimine (p. 13.3.)



• Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimine toimub tööpäeva lõpu 
seisuga.

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

• Emitent peab väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva 
(jm seonduva info) 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: 11.10.2017 tööpäeva lõpp

• Üldkoosoleku päev: 18.10.2017

• Otsuse börsiteate päev*: 18.10.2017 või 19.10.2017

• Nimekirja fikseerimise päev: 01.11.2017 tööpäeva lõpp

• Ex-päeva börsiteate päev: 27.10.2017

• Ex-päev: 31.10.2017
* 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.)



• 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.

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



Nõuded emitentidele
Teave ühinemiste kohta (p. 7.14.-7.16.)

• Emitendile tekib kohustus avalikustada äriseadustikuga kooskõlas 
olev ühinemisaruanne ja ühinemisleping (viimane vaid juhul, kui 
see sõlmiti).

• Emitendil kaob kohustus koostada ja avalikustada 
ühinemisprospekt.



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 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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