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AKTSIATE AVALIKU MÜÜGI PROSPEKT, 8. jaanuar 1999. Käesolev aktsiate avaliku müügi
prospekt sisaldab Väärtpaberiinspektsiooni 22.01.1999 loal ja ettekirjutuste kohaselt prospektis

tehtud muudatusi.

AS EESTI TELEKOM
36 015 000 A-aktsia müük

Eesti Vabariik, mida riigivara müügi vahetu korraldajana Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a. korralduse nr. 251-k alusel esindab
Teede- ja Sideministeerium, (“Müüja”), on avaldanud soovi müüa börsil noteerimisega avaliku müügi teel 36 015 000 AS Eesti Telekom
(“Ühing”) A-aktsiat igaüks nimiväärtusega 10 krooni (“Aktsiad”), mis moodustavad 49 % Ühingu Aktsiatest. Aktsiate avalik müük
toimub riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; jj), riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse (RT I
1996, 48, 442; jj) ja Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a. määruse nr 268 “Riigile kuuluvate aktsiate börsil noteerimisega avaliku
müügi kord” (RT I 1998, 104, 1732) alusel.

Aktsiad pakutakse Eestis müüa avalikkusele ja institutsionaalsetele investoritele (“Eesti pakkumine”) ning väljaspool Eestit välismaistele
institutsionaalsetele investoritele (“Rahvusvaheline pakkumine,” koos Eesti pakkumisega nimetatud “Pakkumine”). Aktsiate või nendest
osa alusel võidakse välja lasta hoiutähed Global Depositary Receipts (“GDR”). GDRe Eestis avalikult müüa ei pakuta.

Pakkumine toimub käesolevas prospektis sätestatud tingimustel kahes osas. Pakkumise esimene osa, mille käigus pakutakse müügiks 31
317 391 Aktsiat, moodustab Eesti pakkumise ja osa Rahvusvahelisest pakkumisest. Pakkumine algab kell 9:00 25. jaanuaril 1999. a. ja
Pakkumise esimene osa lõpeb 9. veebruaril 1999.a. kell 12:00 päeval.  Rahvusvahelise pakkumise raames lõpeb Pakkumise esimene osa
vastava maa tööpäeva lõpul 9. veebruaril 1999.a.

Pakkumise teine osa (“Ülepakkumisoptsioon”), mille käigus pakutakse müügiks 4 697 609 Aktsiat (“Optsiooniaktsiad”), moodustab
osa Rahvusvahelisest pakkumisest. Ülepakkumisoptsioon algab koos Pakkumise esimese osaga ning jätkub Aktsia tasakaaluhinna
määramise päevast kõigi Optsiooniaktsiate ostmiseni (edaspidi ka “Ülepakkumisoptsiooni täielik realiseerimine” või
“Ülepakkumisoptsiooni realiseerimine”), kuid mitte hiljem kui 30 päeva arvestades Aktsia tasakaaluhinna määramise päevast.
Optsiooniaktsiaid saavad osta üksnes Ülemaailmsed Ühiskoordineerijad. Käesolevas aktsiate avaliku müügi prospektis nimetatakse
Pakutavaid Aktsiaid, kaasa arvatud nende hulka kuuluvaid Optsiooniaktsiaid, Aktsiaid, mille alusel on välja lastud GDR-d ning muid
Pakkumise käigus müüdavaid aktsiaid edaspidi ka “Pakutavateks aktsiateks”.

Kui muud Pakkumise tingimustes sätestatud nõuded on täidetud, on ülepakkumise korral EVK väärtpaberikontot omaval ning EVK
kontohaldurile Eestis ostupakkumise esitanud investorile tagatud Aktsiate müük vähemalt 50 % ulatuses tema poolt ostupakkumises
soovitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7 500 krooni eest arvestatuna Aktsia tasakaaluhinna alusel.

Telia AB-le ja Sonera Ltd.-le ja/või Sonera Holding B.V.-le (koos ja eraldi nimetatuna “Strateegilised investorid” või “Strateegiline
investor”) on eraldatud kogumis 3 434 579 Pakutavat aktsiat, mida nad võivad omandada Pakkumisel kujunenud hinnaga.

Ühingu, selle tütarettevõtjate ning nende teatud tütarettevõtjate nõukogude liikmete ja juhatuste liikmete ning töötajate poolt tehtavate
ostupakkumiste rahuldamiseks on eraldatud Aktsiaid arvestusega, et igale nõukogu ja juhatuse liikmele ja töötajale on tagatud Aktsiate
ostusoovide rahuldamine Aktsiate müügil kujunenud hinnaga kokku 20 000 krooni eest.

Pakutavate aktsiate müügihind kujuneb Müüja poolt enne Pakkumise algust määratud aktsiate minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna
vahelise tasakaaluhinnana. Pakutavate aktsiate minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna vahemik teatatakse avalikkusele käesolevas
prospektis sätestatud viisil ning korras enne Pakkumise algustähtpäeva.

Peale Pakkumist (koos Ülepakkumisoptsiooni täieliku realiseerimisega) ja Ühingu restruktureerimise lõpule viimist on Müüja omandis
arvestuslikult  27,28 % Aktsiatest.

Pakkumine on 08. jaanuaril 1999. a. registreeritud Väärtpaberiinspektsioonis. Aktsiad registreeriti 7. jaanuaril 1999. a. Eesti väärtpaberite
keskregistris. Aktsiate noteerimiseks Tallinna Väärtpaberibörsi põhinimekirjas esitati 04. jaanuaril 1999. a. vastav avaldus. Avaldus on
esitatud samuti GDR-de noteerimiseks Londoni Börsi ametlikus nimekirjas.
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Ühingu ja Müüja esindajate kinnitused käesolevas aktsiate avaliku müügi prospektis sisalduvate
andmete õigsuse ning täielikkuse kohta sisalduvad prospekti lõpus. Aktsiate avaliku müügi prospektis
sisalduva materjali on esitanud Ühing, Aktsiate müügi vahetud läbiviijad ei ole ise kontrollinud
iseseisvatest allikatest pärinevat informatsiooni ning seetõttu ei vastuta nad käesolevas aktsiate avaliku
müügi prospektis sisalduva informatsiooni õigsuse ega täielikkuse eest.

Aktsiate avaliku müügi prospekt ei kujuta endast ei Ühingu, Müüja, ega Aktsiate müügi vahetute
läbiviijate pakkumist märkida või osta Ühingu aktsiaid ega kutset sellisele pakkumisele. Aktsiate
avaliku müügi prospektis sisalduvat ei tule mõista juriidilise, ärilise ega maksualase nõuandena.
Tulevased investorid võivad soovi korral konsulteerida vastava ala nõustajatega.

Lisaks käesolevale eestikeelsele aktsiate avaliku müügi prospektile on koostatud ka inglisekeelne
prospekt. Käesolev eestikeelne aktsiate avaliku müügi prospekt sisaldab kärbetega muuhulgas ka
inglisekeelses prospektis toodud teavet. Kuna käesoleva eestikeelse aktsiate avaliku müügi prospekti
alusel on Väärtpaberiinspektsioon registreerinud Pakkumise, siis Eestis toimuva aktsiate avaliku
müügi osas on käesolev eestikeelne aktsiate avaliku müügi prospekt ametlik. Vastuolu korral eestikeelse
ja inglisekeelse prospekti vahel loetakse Eesti pakkumise osas ülimuslikuks käesolevat eestikeelset
prospekti.

Käesolevas prospekti osas “Finantsteave” sisalduvad finantsandmed on koostatud vastavuses
rahvusvahelise raamatupidamise standardi IAS nõuetega. Ühingu majandusaasta aruanded on
koostatud vastavuses Eesti seadusega. Prospekti teistes osades olev finantsteave võib olla koostatud
vastavalt Eesti raamatupidamisseadusele. Sellekohane märge tekstis on tavaliselt ka toodud.
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RISKITEGURID

Enne Pakutavatesse aktsiatesse investeerimist peaksid potentsiaalsed investorid muu käesolevas aktsiate avaliku
müügi prospektis sisalduva informatsiooni kõrval hoolikalt kaaluma alljärgnevaid riskitegureid. Alltoodud
riskitegurite loend ei ole lõplik ning nende kõrval võib eksisteerida muid tegureid, mida tuleks arvestada
Ühingusse investeerimisel. Enne otsuse vastuvõtmist investeerida Pakutavatesse aktsiatesse on investoril soovitav
konsulteerida juriidiliste, äriliste ning maksundusalaste nõustajatega.

Eesti ning ka teistele arenevatele turgudele investeerimisel peaksid investorid teadma, et need turud on suurema
riskiastmega kui arenenud turud, hõlmates mõningatel juhtudel olulisi juriidilisi, majanduslikke ja poliitilisi
riske. Seetõttu peaksid investorid eriti hoolikalt hindama kõiki investeeringuga seotud riske ning otsustama
taoliste riskide valguses, kas nende investeering on kohane. Üldiselt on arenevatele turgudele investeerimine
sobiv ainult suurte kogemustega investoritele, kes täielikult teadvustavad taolistel turgudel valitsevaid riske.

Järgnevalt on toodud kokkuvõte mõningatest investeerimiskaalutlustest, mis tavaliselt võivad seonduda
investeerimisega Eesti ettevõtjatesse ning samuti mõningatest sellistest kaalutlustest, mis seonduvad Ühingusse
investeerimisega. Investorid peavad arvestama, et arenevate turgude iseloomulikuks jooneks on nende kiire
muutumine ning seetõttu võib käesolevas prospektis toodud informatsioon suhteliselt kiirelt aeguda.

Konkurents

Püsitelefonside

Vastavalt 1992. aastal Vabariigi Valitsuse ja Ühingu tütarettevõtja AS Eesti Telefon (“ET”) vahel sõlmitud
kontsessioonilepingule (“Kontsessioonileping”) omab ET 2000. aasta lõpuni ainuõigust osutada Eestis riigisisest
kaugekõneteenust ja rahvusvahelist üldkasutatavat püsitelefonside teenust, teleksi ja telegraafiteenuseid. Samuti
on ET-l õigus osutada kohalikke telefoniteenuseid. Lisaks ülaltoodule annab Kontsessioonileping ET-le 2000.
a. lõpuni kehtiva ainuõiguse rajada, paigaldada ja kasutada ülaltoodud teenuste (“Põhiteenused”) osutamiseks
vajaminevaid telekommunikatsiooniseadmeid. Kontsessioonilepingu kohaselt teatud tingimuste olemasolul võib
Põhiteenuste osutamise piiratud konkurentsi perioodi pikendada mitte enam kui kuue aasta võrra, koguperioodini
kuni 14 aastat. Kontsessioonileping tervikuna lõpeb aastal 2017, kuid seda on Vabariigi Valitsuse nõusolekul
võimalik pikendada veel järgnevaks 20-ks aastaks. Kuigi ET-l puudub ainuõigus osutada kohalikke
üldkasutatavaid telefoniteenuseid, muudavad majanduslikud kaalutlused taoliste teenuste osas võimaliku
konkurentsi enne 2000. aasta lõppu üsna ebatõenäoliseks. Konkurentsi tekkimise tõenäosus enne nimetatud
aasta lõppu võib suureneda juhul kui võimalikel konkurentidel tekivad võimalused osutada kaugekõneteenuseid
või rahvusvahelisi teenuseid. Kontsessioonileping ei näe ette võimalust konkureeriva kohaliku üldkasutatava
telefoniteenuse osutamiseks juhul, kui see tekitab ET-le majanduslikku kahju või ET omab plaani arendada
järgneva kolme aasta jooksul telefonivõrku selles piirkonnas. Kontsessioonilepingu kehtivus ning selles sätestatud
ET tähtajaline ainuõigus on vaidlustatud hagimenetluses Eesti esimese astme kohtus.

ET on investeerinud ja kavatseb ka edaspidi investeerida märkimisväärseid summasid oma sidevõrkude
kaasajastamiseks ning klienditeeninduse parandamiseks enne turu avanemist jaanuaris 2001. ET tegeleb tariifide
rebalansseerimise ja muutmisega viimaks neid vastavusse nimetatud teenuste tegeliku maksumusega.Seeläbi
vähendab ET võimaliku ebaõiglase konkurentsi tekitamist operaatorite poolt, kes võivad üritada valikuliselt
siseneda turualadele, kus oleks võimalik saada suurimat tulu. Tariifide kohandamine või rebalansseerimine ei
pruugi vähendada ET riski teiste poolt osutatavate madalama hinnaga teenuste suhtes.

Vabariigi Valitsus üritab aktiivselt edendada konkurentsi üldkasutatavate telefoniteenuste osutamisel. Ühing
usub, et pärast Eesti sideturu täielikku liberaliseerimist suureneb tõenäoliselt konkurents riigisiseste ja
rahvusvaheliste telefoniteenuste osutamise vallas olemasolevate ja uute turule sisenejate vahel. Nende hulka
kuuluvad olemasolevad kaabel-TV firmad, infrastruktuuriettevõtted (näiteks energeetika- ja raudtee-ettevõtted),
mobiiltelefonsideoperaatorid ja rahvusvahelisi sideteenuseid osutavad rahvusvahelised ettevõtted. See, kas uued
konkurendid üritavad turule siseneda või mitte; kes on uued turule sisenejad; milline on suureneva konkurentsi
sisu ja kas sellel on kahjulik mõju Ühingu majandustulemustele, tegevusele või eesmärkidele, sõltub hulgast
teguritest, mida praegusel hetkel ei ole võimalik täpselt hinnata ning mis ei ole täielikult Ühingu kontrolli all.
Taoliste tegurite seas on muuhulgas võimalike turulesisenejate arvamus selle kohta, kas Eesti suhteliselt väike
rahvaarv õigustab turule sisenemiseks vajaminevaid investeeringuid; samuti nende arvamus finantsallikate,
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äristrateegiate ja potentsiaalsete konkurentide suutlikkuse kohta; domineerivate turutingimuste, õiguskeskkonna
ja ET efektiivsuse kohta ning samuti Ühingu jõupingutuste kohta ettevalmistuste tegemisel täielikult
liberaliseerunud sideturul tegutsemiseks. ET ja Kontserni vabal turul tegutsemise kogemused on piiratud ning
seda eriti püsitelefonside osutamise alal. ET kujundatakse vaba konkurentsi tingimustes tegutsevaks teenuste
osutajaks, kes tegutseb aktiivselt selle nimel, et võita uusi ja säilitada olemasolevaid kliente.

Tulevast konkurentsi Eesti püsiliini telekommunikatsiooniturul võib mõjutada ka areng side- ja infotehnoloogia
valdkonnas. Tehnoloogia arengu tõttu on ka Eestis tekkinud rida alternatiive sidele kommuteeritava telefonivõrgu
kaudu.  Alternatiivide hulka kuulub mitmeid võimalusi, alates mobiiltelefonside(eriti mobiilside) ja
raadiosidevõrkudega (sealhulgas mikrolainelingid) kuni telefoniteenuste osutamiseni, mille puhul kasutatakse
tavalisest erinevaid tariifistruktuure (näiteks internetiteenuse puhul). Selline areng suurendab konkurentsiallikate
hulka ET ja Ühingu jaoks. Nagu igas teises vabal konkurentsil rajanevas ärikeskkonnas ei ole võimalik kindlalt
ennustada, millist mõju suurenev konkurents avaldab Ühingu ja ET äritegevusele, tegevuse tulemustele,
finantsolukorrale või tulevikuväljavaadetele.

Mobiiltelefonside

Ühing on oma tütarettevõtja AS Eesti Mobiiltelefon (“EMT”) kaudu Eesti suurim mobiiltelefonsideteenuste
osutaja nii klientide arvu kui tulude poolest. EMT on tegutsenud konkurentsi tingimustes alates 1995. aastast
ning on praegusel hetkel üks kolmest mobiiltelefonsideteenuste osutajast Eestis. EMT konkurendid üritavad
võita kliente suuremahuliste reklaamikampaaniate, erinevatele kliendirühmadele atraktiivsete tariifipakettide
pakkumise, liitumissoodustuste ning soodushinnaga telefonide müügi abil.
EMT juhtide hinnangul on EMT turuosa 31.12.1998 seisuga 61% klientide arvust (31.12.1997 seisuga oli
vastav number 65%). Tulude osakaalult hindas EMT oma turuosa 31.12.1997 umbes 80-le protsendile. 1998.
aasta vastavat osakaalu ei ole veel võimalik hinnata, kuid juhtkonna arvates on turuosa tulude osakaalult samuti
kahanenud.

Sõltuvus kontsessioonist ja litsentsidest

Suur osa Ühingu tuludest tuleneb (i) ET tegevusest, mis peab muuhulgas olema kooskõlas Vabariigi Valitsuse
poolt Kontsessioonilepinguga antud kontsessiooniga ja (ii) EMT tegevusest vastava litsentsi alusel.
Kontsessioonilepinguga antakse ET-le õigus (ainuõigus 2000. aasta lõpuni) osutada Põhiteenuseid. ET
ainukontsessioon üldkasutatavate riigisiseste kaugekõnede ja rahvusvaheliste üldkasutatavate püsiliintelefonide
teenuste osutamiseks lõpeb detsembris 2000. Põhiteenuste osutamise piiratud konkurentsi perioodi võib pikendada
mitte enam kui kuue aasta võrra, koguperioodini kuni 14 aastat. Kontsessioon üldiselt kehtib 25 aastat, kuid
seda on Vabariigi Valitsuse nõusolekul võimalik pikendada järgnevaks 20 aastaks. Kontsessioonilepingut võib
muuta või lõpetada teatud kindlatel asjaoludel, sealhulgas ET poolse lepingu rikkumise tõttu või lepingu
tühistamine korral Vabariigi Valitsuse poolt.

Litsentsi kohaselt on EMT-l õigus osutada mobiiltelefonsideteenuseid vastavalt NMT-450, NMT-450i, NMT-
900, GSM-900 ja GSM-1800 standarditele kuni 31. augustini 2006.

Ühingu restruktureerimine

21.12.1998 sõlmisid Ühing, Müüja ja Strateegilised Investorid Restruktureerimise lepingu. Lepingu kohaselt
suurendab Ühing aktsiakapitali ja annab Strateegilistele Investoritele välja 63 883 178 Aktsiat, mis on võrdne
46,5 % suurendatavast aktsiakapitalist peale Ühingu restruktureerimise läbiviimist. Aktsiate eest tasuvad
strateegilised investorid mitterahalise sissemaksena nende omandis olevate ET ja EMT aktsiatega. Peale Ühingu
restruktureerimist kuuluvad kõik ET ja EMT olemasolevad aktsiad Ühingule.

Potentsiaalsete investorite tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et enne Ühingu restruktureerimise lõpuleviimist
nende Aktsiatesse tehtud investeeringu suurus suhteliselt väheneb. Strateegilised investorid võivad Ühingu
juhtimist suurel määral kontrollida. Teatud Strateegilistele Investoritele on eraldatud  3 434 579 Pakutavat
aktsiat, mille saab osta Pakkumise ajal. Selliselt eraldatud Aktsiad moodustavad 4,67 % kõigist olemasolevatest
Aktsiatest.
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Uus sideseadus

Vabariigi Valitsusele on esitatud telekommunikatsiooni-seaduse eelnõu (“Eelnõu”). See peaks olema kooskõlas
Euroopa Liidu seadusandlusega telekommunikatsioonisektori kohta. Ei saa välistada võimalust, et Riigikogu
jätab Eelnõu enne 1999.a. märtsis toimuvaid valimisi vastu võtmata. Uus seadus peaks muuhulgas reguleerima
litsentside väljastamist ja litsentseeritud operaatorite poolt tariifide kehtestamist. Puudub tagatis, et Eelnõu
võetakse vastu sellisel kujul. Uue seaduse rakendamine (kas praeguses või muudetud redaktsioonis) võib avaldada
negatiivset mõju Ühingu äritegevusele, tegevuse tulemustele, finantsolukorrale või tulevikuväljavaadetele.

Muutuste juhtimine

Kontsern on laiendanud ja kavatseb ka edaspidi kiiresti laiendada oma tegevust nii oma püsitelefonivõrgu kui
ka mobiiltelefonsidevõrgu arendamise kaudu. Kuigi Ühingu tulud on aasta-aastalt olulisel määral kasvanud,
tuleb Ühingul ilmselt lähitulevikus puutuda kokku teatavate probleemidega, s.h suurema konkurentsiga
püsitelefoniteenuse valdkonnas pärast ET monopoolse seisundi lõppemist ning mobiiltelefonioperaatorite poolt
osutatava suurema konkurentsiga. Samuti tuleb kokku puutuda telekommunikatsiooniteenuste sektorit üldiselt
mõjutavate tehnoloogiliste muudatustega ning nendest tulenevate probleemidega. Ei ole tagatud, et Ühing suudaks
edukalt käsitleda nimetatud probleeme või Ühingu tulude kasv jätkuks tempos, mis oleks võrreldav varasema
kasvutempoga.

Tehnoloogia kiire areng

Kommunikatsiooniteenuseid mõjutavad kiired ja olulised tehnoloogilised muudatused. Ühing võib tulevikus
kokku puutuda tehnoloogia arenemisest või asendamisel olevast tehnoloogiast tingitud konkurentsiga.Sellise
konkurentsi tekkimine võib olla näiteks seoses personaalsete satelliitkommunikatsiooni teenuste, era- ja
raadiosidevõrkude ja muude kommunikatsiooniteenustega, mis võivad edastada telefonikõnesid ja olla ühendatud
püsitelefonivõrkudega. Kujunevate ja tulevaste tehnoloogiliste muutuste mõju Ühingu konkurentsivõimele ei
ole võimalik täpselt ette näha. Seega ei saa olla ka kindel, et Ühingu poolt kasutatav tehnoloogia ei aegu või ei
satu edaspidi uute tehnoloogiate poolt osutatavasse konkurentsi.

Kaabelleviseaduse eelnõu

Riigikogus menetluses oleva kaabelleviseaduse eelnõu suhtes on tehtud muudatusettepanek. Selle kohaselt on
võimalik väljastada ühele kaabellevioperaatorile regionaalne ainulitsents kohustusega osutada põhitelefoniteenust.
Juhul kui muudatusettepanek lülitatakse eelnõusse ja see seadusena vastu võetakse, tekib vastuolu ET-le
varasemalt antud eriõiguse osas. Taoline asjaolu võib mõjutada ET äritegevust ning kasumit.

Sõltuvus telekommunikatsioonivõrkude sidumisest

EMT võime pakkuda majanduslikult põhjendatud telekommunikatsiooniteenuseid sõltub tema võimest siduda
oma võrk Eesti Telefoniga ja kahe konkurendi -  Radiolinja ja Ritabelli telekommunikatsioonivõrguga. Selle
eesmärgiks on teha võimalikuks EMT klientide ja püsitelefonivõrgu või muude mobiiltelekommunikatsioonide
võrkude kasutajate vahelised kõned. EMT-l on võrkude vastastikuse sidumise lepingud Eesti Telefoniga. EMT
võrkudega ühendatud teis(t)e operaatorite võrkudes võimalikult tekkivad häired võivad avaldada negatiivset
mõju EMT äritegevusele.

Mobiiltelefonide aparaatidega kaasnevad väidetavad riskid

Viimastel aastatel on olnud kõneaineks mobiiltelefoniaparaatide elektromagnetkiirguse võimaliku kahjuliku
mõju kohta mobiiltelefonide kasutajate tervisele. Mobiiltelefonsideseadeldistega seotud mistahes tegelik või
arvatav risk tervisele, sellekohased pressiteated või sellega seonduv kohtuprotsess võib avaldada negatiivset
mõju EMT-le ning seega ka Ühingule klientide juurdekasvu määra, kliendibaasi või kliendi kuu keskmiste
kõneminutite vähenemise kaudu ning võib avaldada oluliset negatiivset mõju Ühingu majandusseisundile, töö
tulemustele ja rahakäibele.
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Olulist mõju omavad aktsionärid

Eesti Vabariik omab Teede- ja Sideministeeriumi kaudu praegusel hetkel 100 % Ühingu aktsiatest. Pakkumise
lõppedes, kuid enne Ühingu ja selle tütarettevõtjate restruktureerimise lõpule viimist jätkab Riik Ühingu
enamusaktsionärina ning tal on võimalus mõjutada enamiku Ühingu aktsionäridele otsustamiseks esitatud
küsimuste otsustamist. Enamusaktsionärina on Riik võimeline mõjutama Ühingu nõukogu liikmete valimist
ning Ühingu juhtimist üldiselt. Kuigi Ühingut on asutamisest alates juhitud sõltumatult, puuduvad tagatised,
arvestades Ühingule kuuluvat olulist osa Riigi sidevahenditest, et Riik ei hakka tulevikus aktiivsemalt osalema
Ühingu juhtimises, kaasa arvatud selliste sammude astumine, mis ei pruugi olla Ühingu parimates ärihuvides.

Riigil on B-aktsia omanikuna vetoõigus Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuuluvate teatud küsimuste otsustamisel.
Sellisteks küsimusteks on Ühingu põhikirja muutmine, Ühingu aktsiakapitali suuruse muutmine (k.a.
vahetusvõlakirjade väljalaskmine), Ühingu ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või lõpetamine. Peale
Ühingu restruktureerimise lõpuleviimist kuulub Strateegilistele Investoritele, eeldades neile eraldatud kõigi
Aktsiate ostmist, kokku 49% Ühingu olemasolevatest aktsiatest. Müüjale kuuluks, eeldades Ülemärkimisoptsiooni
täielikku realiseerimist, 27,3% Ühingu olemasolevatest aktsiatest.

21.12. 1998 sõlmisid Ühing, Müüja ja Strateegilised Investorid Restruktureerimislepingu ja Uue Aktsionäride
lepingu . Uus Aktsionäride leping  jõustub Ühingu restruktureermisel. Nimetatud lepinguga lõpetatakse ja
asendatakse ET ning EMT suhtes sõlmitud Aktsionäride lepingud.

Uue Aktsionäride lepingu  kohaselt on Strateegilistel Investoritel muuhulgas õigus määrata Ühingu nõukogu
kümnest liikmest neli. Seega võivad Strateegilised Investorid Ühingu restruktureerimise tulemusel Ühingu
juhtimist suurel määral mõjutada. Uues Aktsionäride lepingus on sätted nimetatud lepingu poolte poolt Ühingu
aktsiate omandamise ning võõrandamise kohta.

Inflatsiooni mõju

Eesti tarbijahinnaindeks kasvas 1992. aastal 953 %, 1993. aastal 90 %, 1994. aastal 42 %, 1995. aastal 29 %,
1996. aastal 23 % ja 1997. aastal 11 %. Ajavahemikul 1997.a. novembrist 1998.a. novembrini kasvas
tarbijahinnaindeks Eesti Statistikaameti hinnangul 7,2 %. Sellest tulenevalt on iga-aastaste trendide ja perioodiliste
võrdluste hindamine raske, kuna käesolevas Aktsiate avaliku müügi prospektis sisalduva finantsinformatsiooni
kajastamisel ei ole arvesse võetud taolise inflatsiooni poolt põhjustatud moonutusi.

Valuutarisk

Käesoleva Emissiooniprojekti kuupäeval on Eesti krooni vahetuskurss seotud Saksa margaga, kus 8 Eesti krooni
võrdub 1 Saksa margaga ning tehnilise kursi kõikumise piirmäär on 3 % (kõikumise lubatud piire ei ole nimetatud
valuutakursis tänaseni kasutatud). Kuigi Eesti Pank on kinnitanud oma antud hetke kindlat kavatsust jätta
vahetuskurss muutmata vähemalt kuni euro kasutuselevõtuni Eestis ning praegusel hetkel puudub märgatav
surve vahetuskursi muutmiseks, puuduvad tagatised, et Eesti krooni vahetuskurssi lähiaastatel ei muudeta.

Juhul, kui vahetuskursi muutmine peaks toimuma, avaldab see tõenäoliselt olulist negatiivset mõju Kontserni
finantsolukorrale ning tegevuse tulemustele. Kuna suur osa Kontserni tegevuse kuludest on seotud arveldustega
välisvaluutas, võib krooni kursi muutmisest tuleneda võiv tariifide tõstmine halvendada kasutajate suutlikkust
tasuda telefoni- või mobiiltelefoniteenuste eest ning võib kaasa tuua olulise languse telefoniteenuste kasutamisel.
Viimane omakorda võib vähendada Kontserni tulusid.

Kohanemine muutustega

Ühing on kiirelt laiendanud ning loodab tulevikus veelgi laiendada oma tegevust oma püsitelefonivõrkude ja
mobiiltelefonivõrkude arendamise teel. Kuigi Ühingu tulud on aastast aastasse üha suurenenud, ootavad Ühingut
lähemas tulevikus teatavad lahendamist vajavad küsimused, sealhulgas pärast monopoli lõppemist suurenev
konkurents püsitelefoniteenuste osas, suurenev konkurents mobiiltelefonside telefonioperaatoritelt ning
telekommunikatsioonisektorit üldiselt mõjutavad tehnoloogilised muudatused. Puuduvad tagatised, et Ühing
suudab nimetatud küsimused edukalt lahendada või et Ühingu tulud näitavad kasvutendentsi.
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Piirangud ristsubsideerimisele

Kontsessioonilepingu kohaselt on ET-l keelatud konkurentsis osalevate teenuste subsideerimine Põhiteenustest
saadud tulude arvelt. Hetkel teenib ET märkimisväärset kasumit rahvusvahelistest telefoniteenustest ning vähemal
määral ka riigisisestest kaugekõneteenustest, mille suhtes ET omab vastavalt Kontsessioonilepingule monopoolset
staatust. Kohalikke telefoniteenuseid osutab ET hetkel teenuste tegelikust maksumusest oluliselt madalamate
hindadega. ET korrigeerib jätkuvalt tariife eesmärgiga tagada nende tasuvus. ET praegused tariifistruktuurid ei
riku Kontsessioonilepingut, kuna praegusel hetkel puudub konkurents tema poolt subsideeritavate kohalike
telefoniteenuste osutamisel. Siiski puuduvad tagatised, et ET poolt hetkel praktiseeritavat kohalike telefoniteenuste
subsideerimist rahvusvaheliste ja riigisiseste kaugekõneteenuste arvelt tulevikus ei piirata taolise konkurentsi
tekkimisel või et seda ei peeta Kontsessioonilepinguga vastolus olevaks, mis mõlemad võivad avaldada olulist
negatiivset mõju ET-le.

Juhtivtöötajad

Kontserni juhtimine ja tegevus sõltuvad suuresti väiksest arvust juhtivtöötajatest ning teatud teistest Ühingus,
ET-s ja EMT-s töötavatest spetsialistidest. Nimetatud isikute lahkumine mistahes põhjustel võib avaldada olulist
negatiivset mõju Ühingu äritegevusele, tulemustele, finantsolukorrale ning tulevikuväljavaadetele.

Maksud

Eesti ettevõtted on kohustatud maksma oma tuludelt tulumaksu. Käesoleval ajal on tulumaksu määraks 26 %.
ET on kuni 1996. aasta lõpuni olnud täielikult vabastatud tulumaksu tasumise kohustusest. 1997. ja 1998. a.
jooksul maksustati ET-d tulumaksuga 50% ulatuses. Tulumaksuvabastus lõpeb täielikult alates 1999.aastast.
Muudatused maksukorralduses võivad osutada mõju Ühingu äritegevusele ning kasumile.

Õiguskeskkond

Õiguslik kaitse turumanipulatsiooni ja sisetehingute vastu on Eestis vähem arenenud ning vähem rakendatav
kui paljudes Lääne riikides. Olemasolevaid seadusi ja muid õigusakte ei rakendata alati järjepidevalt ning mõnedel
juhtudel ei ole võimalik normatiivaktidest tulenevaid õigusi kiiresti realiseerida.

Arvelduste kord ja likviidsus

Eesti väärtpaberiturgu reguleerivad õigusaktid, kaasa arvatud aktid, millega loodi Tallinna Väärtpaberibörs,
väärtpaberite keskregister ja arvelduste süsteem, on kehtestatud alles hiljaaegu. Valmimas on uued seadused,
mis mõjutavad keskregistri ja arvelduste süsteemi tegevust.

Väärtpaberite hinnad Tallinna Väärtpaberibörsil on üldiselt mõjutatavad ka selliste mõjurite poolt nagu  üleüldine
olukord teistel arenevatel turgudel või maailma turgudel või kauplemismaksude (ingl. k. trading taxes) või
kapitalikasvumaksude kehtestamine. KuiTallinna Väärtpaberibörsi käive 1997. aastal oli märkimisväärne, siis
tulenevalt korrektsioonidest maailma väärtpaberiturgudel ja muudest teguritest toimusid Tallinna
Väärtpaberibörsil 1997. aasta viimases kvartalis ja 1998. aastal suured langused.

Statistika

Käesolevas aktsiate avaliku müügi prospektis esitatud Eestiga seonduvad statistilised andmed pärinevad Eesti
Statistikaameti ja Eesti Panga väljaannetest. Need andmed võivad erineda muudest allikatest saadud
informatsioonist. Ühing, Ülemaailmsed Ühiskoordineerijad ei ole eraldi uurinud esitatud statistiliste andmete
täpsust ning puuduvad tagatised, et need andmed on täpsemad või usaldusväärsemad erinevuste esinemisel
muudest allikatest saadud informatsioonis.

Kindlustus

Ühing on esitanud taotluse sõlmida juhtkonna vastutuse kindlustus. Taotletakse vastutuse kindlustust 10 miljoni
DEM ulatuses ühe kindlustusjuhtumi kohta ning kindlustussumma ei ole suurem kui 40 miljonit DEM aastas.

ET ja EMT vara ning äritegevus on kindlustatud teatud riskide vastu. Alljärgnevalt on toodud ülevaade ET ja
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EMT varakindlustuse lepingutest.

ET on sõlminud alljärgnevad varakindlustuse lepingud (toodud koos maksimaalselt väljamaksmisele kuuluva
kindlustuspreemia või -summaga):

1. Veosekindlustus iga juhtumi kohta 10 000 000 EEK
2. Juhtkonna vastutuse kindlustus iga juhtkonna liikme
(kokku on kindlustatud kuus juhtkonna liiget) ühe
kindlustusjuhtumi kohta 40 000 000 EEK
3. Autod 8 000 000 EEK
4. Ärikatkestus 1 767 000 000 EEK
5. Materiaalsed varad 4 375 000 000 EEK

EMT on sõlminud alljärgnevad kindlustuslepingud (toodud koos maksimaalselt väljamaksmisele kuuluva
kindlustuspreemia või -summaga):

1. Varade kindlustus 106 117 079 EEK
2. Varade kindlustus 668 107 993 EEK

Seega materiaalseid varasid kattev varakindlustus kokku 5 149 225 072 EEK

Muu teave

Ühing ega tema otsesed tütarettevõtjad Eesti Telefon ja Eesti Mobiiltelefon ei ole välja lasknud vahetusvõlakirju
ega võlakirju, mille täieliku tagasimakse tähtaeg (lunastamise tähtaeg) ei ole saabunud. Hetkel Ühingu ja tema
otseste tütarettevõtjate Eesti Telefon ja Eesti Mobiiltelefon vastu nende võlakirjadest tulenevaid nõudeid
eelnimetatud põhjusel ei ole.

Ühingul ega tema otsestel tütarettevõtjatel Eesti Telefonil ja Eesti Mobiiltelefonil ei ole olulisi bilansiväliseid
kohustusi (käendus, garantii, jmt.). Samuti ei ole Ühingul otseseid tütarettevõtjaid peale Eesti Telefoni ja Eesti
Mobiiltelefoni. Seega Ühingul mittekonsolideeritud otseseid tütarettevõtjaid ei ole.

Ühingul on piisavalt käibekapitali oma majandustegevuseks.

Ühingul puuduvad selle äritegevust või kasumit oluliselt mõjutavad patendid ja litsentsid. ET ja EMT-l on kõik
praeguseks äritegevuseks vajalikud litsentsid. ET-l ja EMT-l ei ole patente. Ühingu äritegevus ei ole viimase 12
kuu jooksul katkenud.

Väärib rõhutamist, et käesoleva Aktsiate avaliku müügi käigus Aktsia omandanud või võõrandanud isik muude
lepinguliste aluste puudumisel ei muutu üksnes Aktsia omandamise, omamise või võõrandamise tõttu
Restruktureerimislepingu, Uue Aktsionäride lepingu, ET Aktsionäride lepingu, EMT Aktsionäride lepingu ja/
või Kontsessioonilepingu pooleks.
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PAKKUMINE

Sissejuhatus

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a. korralduse 251-k (RT I 1998, 33, 459) kohaselt otsustati riigivaraseaduse
(RT I 1995, 22, 327; jj.) §-de 24 lg 2, 28 lg 1 ja 29 lg-te 1 ja 3 alusel müüa avaliku müügi teel Teede- ja
Sideministeeriumi valitsemisel olevad, riigile kuuluvad 49% aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsiatest, lähtudes
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavast ühtsest korrast. Riigivara müügi vahetuks korraldajaks määrati Teede-
ja Sideministeerium.

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a. määrusega nr 268 kinnitati riigile kuuluvate aktsiate börsil
noteerimisega avaliku müügi kord (RT I 1998, 104, 1732).

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1998. a. korraldusega nr 1150-k (RT I 1998, 104, 1735) volitati teede- ja
sideminister Raivo Varet hääletama riigi esindajana aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsionäride erakorralisel
üldkoosolekul põhikirja muutmise ning aktsiakapitali suurendamise poolt A-aktsiate väljalaskmisega aktsiaseltsi
restruktureerimise läbiviimiseks ja B-aktsia väljalaskmiseks ning loobuma A-aktsiate ostueesõigusest. Lisaks
kohustati Teede- ja Sideministeeriumi tasuma aktsiaseltsi Eesti Telekom B-aktsia eest rahalise sissemaksena
1000 krooni.

Ühingu 21. detsembril 1998. a. peetud aktsionäride üldkoosolekul võeti vastu A- ja B-tüüpi aktsiaid sätestav
Ühingu põhikiri. Nimetatud põhikirja äriregistrisse kandmiseks on Tallinna Linnakohtu registriosakonnale 28.
detsembril 1998. a. esitatud avaldus ning seisuga 22. jaanuar 1999 on nimetatud avaldus rahuldatud.

Lisaks võeti eelnimetatud Ühingu aktsionäride üldkoosolekul vastu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta
1000 krooni võrra, s.o. 735 001 000 kroonini. Selleks otsustati välja lasta üks uus B-aktsia nimiväärtusega 1000
krooni, mis vastavalt eelpoolnimetatud Ühingu uuele põhikirjale annab omanikule ühe hääle Ühingu aktsionäride
üldkoosolekul.

Riik märkis 21. detsembril 1998. a. B-tüüpi aktsia ning on tasunud Ühingule väljalaskehinna täielikult summas
kokku 1000 krooni. Hetkel on Äriregistrisse kantud Ühingu aktsiakapitali suuruseks 735 001 000 krooni.

Ühingu ainuaktsionäri 28.12.1998 otsusega otsustati suurendada Ühingu aktsiakapitali 638 831 780 krooni
võrra, s.o. 1 373 832 780 kroonini. Selleks lastakse välja 63 883 178 uut A-aktsiat nimiväärtusega 10 krooni,
mis annavad igaüks omanikule ühe hääle Ühingu aktsionäride üldkoosolekul. A-aktsia annab selle omanikule
seaduses sätestatud ja Ühingu põhikirjas ettenähtud õigused.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1998. a. korraldusega nr. 1150-k antud volitusest, loobus Müüja
väljalastavate A-aktsiate märkimisest. Õigus märkida A-aktsiaid antakse alljärgnevatele isikutele (edaspidi koos:
“Märkijad”) alljärgnevas ulatuses:

Märkija Märkija aadress Aktsiate arv

TELIA AB Marbackagatan 11,  S-123 86 Farsta, Rootsi 14 425 234

SONERA HOLDING B.V. Herengracht 548, 1017CG, Amsterdam, Holland 14 425 234

BALTIC TELE AB c/o Telia AB,  Marbackagatan 11,  S-123 86 35 032 710

Farsta, Rootsi

Märkijad märgivad A-aktsiad kandega märkimisnimekirja 5 (viie) kuu jooksul alates käesoleva otsuse
vastuvõtmise päevast. Märkijad tasuvad A-aktsia eest mitterahalise sissemaksega. Märgitud A-aktsia eest ei
tasuta ülekurssi. Märgitud Aktsia eest tasuvad Märkijad aktsiaseltsile Eesti Telekom alljärgnevalt:
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Märkija Mitterahalise sissemakse ese

TELIA AB 15 852 Eesti Mobiiltelefon aktsiat nimiväärtusega 1000 krooni iga aktsia

SONERA HOLDING B.V. 15 852 Eesti Mobiiltelefon aktsiat nimiväärtusega 1000 krooni iga aktsia

BALTIC TELE AB 32 678 Eesti Telefon aktsiat nimiväärtusega 10 000 krooni iga aktsia

28.detsembri 1998.a. Ühingu üldkoosoleku poolt tehtud otsuse alusel välja lastavad Ühingu aktsiad ei osale
1999.aastal kasumi jaotamisel 1998.a. majandusaasta eest.

Käesoleval hetkel on Müüja omandis kõik Ühingu emiteeritud Aktsiad. Pärast Pakkumist on Müüja osalus
Ühingus 51 % juhul, kui Ülepakkumisoptsioon realiseeritakse täielikult.

Peale Ühingu restruktureerimise lõpuleviimist on Müüja omandis arvestuslikult 27,28 % kõigist Aktsiatest
ning Strateegiliste Investorite omandis arvestuslikult 49 % Aktsiatest (eeldades Ülepakkumisoptsiooni täielikku
realiseerimist ja asjaolu, et Strateegilised Investorid ostavad kõik neile eraldatud (reserveeritud) Pakutavad
aktsiad). Plaani kohaselt 23,72 % kõigist Aktsiatest kuuluks avalikkusele.

Pakkumine

Pakkumine koosneb Eesti pakkumisest ja Rahvusvahelisest pakkumisest. Nimetatud jaotus on tinglik ja on
tingitud erinevatel turgudel kehtivast õiguslikust regulatsioonist ning valitsevatest tavadest. Müüja ei ole
kinnitanud Aktsiate jaotust Eesti ja Rahvusvahelise Pakkumise vahel.

Eesti pakkumise all mõistetakse Aktsiate avalikku pakkumist Eestis. Rahvusvahelise pakkumise all mõistetakse
osa Pakutavate aktsiate pakkumist rahvusvaheliselt välismaistele institutsionaalsetele investoritele.

Aktsiate või nendest osa alusel võidakse välja lasta GDRe. GDRe Eestis ei pakuta.

Pakkumine koosneb kahest osast: Pakkumise esimene osa ja Ülepakkumisoptsioon.

Hind

Pakutavate aktsiate müügihind kujuneb Müüja poolt enne Pakkumise algust määratud aktsiate minimaalse ja
maksimaalse pakkumishinna vahelise tasakaaluhinnana.

Müüja määratleb Aktsiate minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna (see on pakkumishinna vahemiku) pärast
konsulteerimist Ülemaailmsete ühiskoordinaatoritega.

Aktsia pakkumishinna vahemikust teatab Müüja avalikkusele vähemalt kahes üleriigilise levikuga päevalehes
enne ostupakkumiste esitamise tähtaja algust. Aktsia pakkumishinna vahemikust teatamisel avalikkusele
sätestatakse muuhulgas selgesti Pakutava aktsia minimaalne pakkumishind kroonides ja Pakutava aktsia
maksimaalne pakkumishind kroonides. Teates näidatakse samuti ära, et Pakkumine on registreeritud
Väärtpaberiinspektsioonis koos viitega vastavale registreerimisnumbrile ning esitatakse veelkordselt Pakkumise
avaliku väljakuulutamise teates esitatud, õigusaktidega sätestatud teavet.

Ostupakkumiste esitamise tähtaja jooksul Eesti pakkumise käigus tehtud EVK kontohalduritele esitatud
ostupakkumiste vastuvõtmise tingimuseks on pakkumises soovitud Pakutavate aktsiate eest tasumist tõendava
dokumendi esitamine koos ostupakkumise esitamisega. Kui ostupakkumise teinud investori poolt Eesti pakkumise
käigus eelnevalt kirjeldatud viisil Aktsiate eest tasutud summa on suurem temale määratud Aktsiate tasakaaluhinna
summast, tagastatakse sellele investorile nimetatud summa tema EVK väärtpaberikonto rekvisiitides kajastatud
arvelduskontole. Ostupakkumise teinud investoritele, kelle pakkumisi ei aktsepteerita, tagastatakse investorite
tasutud summad nende EVK väärtpaberikonto rekvisiitides kajastatud arvelduskontodele. Need maksed
loodetakse teha hiljemalt 19. veebruaril 1999. a.

Hiljemalt 10. veebruaril 1999. a. loodab Müüja määrata pärast konsulteerimist Ülemaailmsete
ühiskoordinaatoritega GDR-de hinna Ameerika Ühendriikide dollarites (“GDR hind”) ning Pakutavate aktsiate
lõpliku tasakaaluhinna Eesti pakkumisele ja Rahvusvahelisele pakkumisele.
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Pakutava aktsia tasakaaluhind on GDR hinna ja GDR-le vastava Aktsiate arvu jagatise ekvivalent kroonides
vastavalt Eesti Panga kursile Pakkumise esimese osa viimasel päeval  (“Aktsia tasakaaluhind ”). Aktsia
tasakaaluhind jääb Pakutava aktsia avalikustatud minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna vahemiku piiresse.

Aktsia tasakaaluhinnast teavitatakse viivitamatult Tallinna Väärtpaberibörsi ja see avaldatakse vähemalt kahes
üleriigilise levikuga päevalehes Aktsia tasakaaluhinna määramise päevale järgneval päeval.

Hinnaeelistusi ei tehta ühelegi investorile.

Pakkumise esimene osa

Pakkumise esimene osa koosneb 31 317 391 Aktsia pakkumisest Eesti pakkumise ja osa Rahvusvahelise
pakkumise raames. Mõlemal juhul toimub pakkumine Aktsia pakkumishinna vahemikus.

Pakkumise raames Pakkumise esimeses osas algab ostupakkumiste kogumine 25. jaanuaril 1999. a., tuginedes
pärast konsulteerimist Ülemaailmsete ühiskoordinaatoritega Müüja poolt määratud Aktsiate pakkumishinna
vahemikule.

Pakkumise esimese osa raames lõpeb ostupakkumiste esitamise periood kell 12:00 päeval 9. veebruaril 1999. a.
Eeldatavasti kolme päeva jooksul pärast ostupakkumiste esitamise perioodi lõppu määrab Müüja saabunud
pakkumiste alusel Aktsiate jaotuse ostupakkumise esitanud isikute vahel. Selline Aktsiate jaotus peaks
peegeldama Müüja poliitikat eelistada laiemat Eesti isikutest investorite ringi. Kui muud Pakkumise tingimustes
sätestatud nõuded on täidetud, on ülepakkumise korral EVK väärtpaberikontot omaval ning EVK kontohaldurile
Eestis ostupakkumise esitanud investorile tagatud Aktsiate müük vähemalt 50 % ulatuses tema poolt
ostupakkumises soovitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7 500 krooni eest arvestatuna Aktsia tasakaaluhinna
alusel.

Ülepakkumise all tuleb käesoleva prospekti mõistes mõelda olukorda, kus Aktsiate müügi tulemuste selgitamise
käigus üksnes ostupakkumises sätestatud või vaikimisi toodud pakkumishinna alusel aktseptimisele kuuluvates
ostupakkumistes sätestatud osta soovitavate Aktsiate arv ületab Pakutavate aktsiate arvu, kui käesolevas prospektis
ei ole sätestatud teisiti.

Pakkumise esimese osa raames on Müüja otsustanud piiratud osas eraldada (1) Ühingu, tema otseste
tütarettevõtjate ning nende teatud tütarettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmetele ja töötajatele ning (2)
Strateegilistele Investoriteleteatud arvu Aktsiaid, mida kirjeldatakse alljärgnevalt.

Aktsiate eraldamine Ühingu, tema otseste tütarettevõtjate ning nende tütarettevõtjate nõukogude ja juhatuste
liikmetele ning töötajatele:

Nõukogu ja juhatuse liikmena mõistetakse Aktsiate kirjeldatud eraldamise juhul Ühingu, ET, EMT ja sellise
äriühingu, mille kõigist aktsiatest/osadest kuulub ET-le või EMT-le vähemalt 50% nõukogu või juhatuse liiget
seisuga 20. detsember 1998. a. ning neile kuni 20. jaanuarini 1999. a. lisandunud samas staatuses isikutele.
Töötajana mõistetakse Aktsiate kirjeldatud eraldamise juhul Ühingus, ET-s, EMT-s ja sellises äriühingus, mille
kõigist aktsiatest/osadest kuulub ET-le või EMT-le vähemalt 50% töölepingu alusel 20. detsembri 1998. a.
seisuga töötavat isikut või isikut, kes on Ühinguga, ET-ga, EMT-ga või äriühinguga, mille kõigist aktsiatest/
osadest kuulub ET-le või EMT-le vähemalt 50% sõlminud töölepingu 1999. aastal enne nimetatud aasta 21.
jaanuari saabumist.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele ja töötajatele reserveeritakse teatud arv Aktsiaid. Selliselt reserveeritud Pakutavate
aktsiate arv on maksimaalselt nõukogu ja juhatusel liikmete ning töötajate arvu ning Pakutavate aktsiate
pakkumishinna vahemikus toodud minimaalse pakkumishinna korrutis, arvestusega, et iga nõukogu ja juhatuse
liige ning töötaja ostab Pakutavaid aktsiaid 20 000 krooni eest.

Aktsiate jaotamisel lähtutakse põhimõttest, et nõukogu ja juhatuse igale liikmele ja töötajale on tagatud Aktsiate
saamine mitte enam kui 20 000 krooni ulatuses arvestatuna Aktsia tasakaaluhinnast, kui nimetatud nõukogu või
juhatuse liige või töötaja esitas vastava nõuetekohase ostupakkumise. Muus osas käsitletakse nimetatud isikute
pakkumisi üldises korras.
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Minimaalseks ostetavate Aktsiate koguseks on üks Aktsia. Aktsiate jaotamisel ei ole kavas rakendada muid
alampiiranguid ostetavate Aktsiate arvu osas ühe investori kohta.

Aktsiate eraldamine Strateegilised Investoritele:

Strateegilistele Investoritele on eraldatud kogumis 3 434 579 Pakutavat aktsiat, mida nad võivad omandada
Pakkumisel kujunenud hinnaga.

Ülepakkumisoptsioon

Ülepakkumisoptsioon koosneb 4 697 609 Aktsia pakkumisest Rahvusvahelise pakkumise raames.
Optsiooniaktsiaid saavad osta üksnes Ülemaailmsed Ühiskoordineerijad. Optsiooniaktsiaid pakutakse Aktsia
pakkumishinna vahemikus ning peale Aktsia tasakaaluhinna määramist Aktsia tasakaaluhinnaga.

Pakkumise raames algab Ülepakkumisoptsiooni osas ostupakkumiste kogumine 25. jaanuaril 1999. a., tuginedes
Müüja poolt pärast konsulteerimist Ülemaailmsete ühiskoordinaatoritega määratud Aktsiate pakkumishinna
vahemikule. Peale Aktsia tasakaaluhinna määramist võetakse Ülemaailmsetelt ühiskoordineerijatelt vastu üksnes
Aktsia tasakaaluhinnaga võrdseid või sellest kõrgemat hinda sisaldavaid ostupakkumisi.

Ülepakkumisoptsiooni tähtaeg möödub kõigi Optsiooniaktsiate ostmisel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva
möödudes arvestades Aktsia tasakaaluhinna määramise päevast.

Uute emissioonide piirang

Nii Ühing kui Müüja on kohustunud 12 kuu jooksul pärast Pakkumise lõppu mitte emiteerima, pakkuma ega
müüma ühtki Aktsiat (või väärtpabereid, mis on vahetatavad Aktsiate vastu), kaasa arvatud neid Optsiooniaktsiaid,
mida Ülemaailmsed Ühiskoordineerijad ei ostnud,  ilma Ülemaailmsete ühiskoordineerijate kirjaliku nõusolekuta.
Eelnev ei puuduta toiminguid Aktsiatega, mis emiteeritakse seoses käesoleva aktsiate avaliku müügi prospekti
peatükis “Ühing” kirjeldatud restruktureerimisega.
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AKTSIATE OSTU-MÜÜGI TINGIMUSED

Alljärgnevas Teede- ja sideministri 31.detsembri 1998.a. käskkirjaga nr. 204 kinnitatud “AS Eesti Telekom
49% aktsiate börsil noteerimisega avaliku müügi tingimused” (“Tingimused”) on muuhulgas sätestatud käesoleva
prospekti osas “Pakkumine” üldiselt kajastatu. Lisaks on Tingimustes toodud ka Aktsiate omandamise tingimused
ja korra Pakkumise esimese osa ja Ülepakkumisoptsiooni raames.

Tingimustes defineeritakse käesolevas prospektis defineeritud teatud mõisteid. Tingimustes on sellised mõisted
enamasti toodud väikese algustähega.

Kinnitatud
Teede- ja sideministri

käskkirjaga nr.204
31. detsembrist 1998. a.

AS EESTI TELEKOM
49% AKTSIATE BÖRSIL NOTEERIMISEGA AVALIKU MÜÜGI TINGIMUSED

Käesolevad AS Eesti Telekom 49% aktsiate börsil noteerimisega avaliku  müügi tingimused on kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a. määrusega nr. 268 kinnitatud “Riigile kuuluvate aktsiate börsil
noteerimisega avaliku müügi kord” alusel

I. Üldsätted

Käesolevates aktsiate ostu-müügi tingimustes on alljärgnevatel mõistetel alljärgnev tähendus:

Aktsiad, ka Pakutavad aktsiad on 36 015 000 AS Eesti Telekom A-aktsiat igaüks nimiväärtusega 10 krooni,
mis moodustavad 49 % AS Eesti Telekom A-aktsiatest.

EVK on Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi AS, mis on Eesti väärtpaberite keskregistri pidajaks.

GDR (Global Depositary Receipts) on hoiutähed, mida võidakse välja lasta rahvusvahelisel pakkumisel
Pakutavate aktsiate või nendest osa alusel.

Investor on isik, kes on teinud pakkumise Pakutava aktsia omandamiseks (ostupakkumise).

Müüja  on Eesti Vabariik, mida riigivara müügi vahetu korraldajana Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a.
korralduse nr. 251-k alusel esindab Teede- ja Sideministeerium.

Optsiooniaktsiad on 4 697 609 Pakutavat aktsiat, mis eraldatakse järelturu stabiliseerimiseks Aktsiate müügil
kujunenud tasakaaluhinna alusel ostuoptsioonina Aktsiate avaliku müügi vahetutele läbiviijatele
Ülepakkumisoptsiooni raames, osana Rahvusvahelisest pakkumisest.

Ostupakkumine on investori kirjalik ofert Müüjale Pakutava aktsia omandamiseks, mis vastab käesolevas
korras sätestatud tingimustele. Ostupakkumise võib esitada investor või tema esindaja. Investori esindajaks
ostupakkumise tegemisel võib olla vaid isik, kes on investori poolt volitatud andma korraldusi registritoimingute
tegemiseks sellel väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega, mille kaudu ostupakkumine tehakse.

Pakkumine hõlmab Aktsiate müüki Eestis avalikkusele ja institutsionaalsetele investoritele (Eesti pakkumine)
ning Aktsiate müüki institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit (Rahvusvaheline pakkumine).

Pakkumise esimene osa ja Ülepakkumisoptsioon on alljärgnevalt sätestatud korras ning tingimustel kirjalikult
läbi viidavad pakkumismenetlused, mille käigus investorid esitavad ostupakkumised Pakutavate aktsiate suhtes.

Pakkumissumma on summa, mille investor tasub tingimuslikult ettemaksena koos ostupakkumise esitamisega
või mille investor on tasunud enne ostupakkumise esitamist käesolevas korras sätestatud arvelduskontole ning
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mille eest investor soovib omandada Pakutavaid aktsiaid.

Strateegilised Investorid on Telia AB ja Sonera Ltd. ja/või Sonera Holding B.V.

Ühing on AS Eesti Telekom, äriregistri kood 10234957, asukoht Endla 16, Tallinn

Ülemaailmsed ühiskoordineerijad on Aktsiate avaliku müügi vahetud läbiviijad: N.M. Rothschild & Sons
Limited, ABN Amro Bank N.V. ja Nomura International Plc.

II. Ostupakkumiste esitamine Eestis pakutavate aktsiate suhtes

1. Ostupakkumisi Eesti pakkumise raames saab esitada üksnes Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi
kontohaldurpankades.

2. EVK kontohaldurpankade allüksustes (pangakontorites) saab ostupakkumisi esitada ja tingimuslikult tasuda
ajavahemikul kell 9:00 25. jaanuarist kuni kella 12:00-ni päeval 9. veebruaril 1999. a. Väljaspool Eestit lõpeb
Aktsiate pakkumine vastava maa tööpäeva lõpul 9. veebruaril 1999. a.

3. EVK kontohaldurpangad on:

Hansapank, Liivalaia 8, Tallinn
Eesti Ühispank, Tartu mnt 13, Tallinn
Optiva Pank, Narva mnt 9a, Tallinn
Krediidipank, Narva mnt. 4, Tallinn

4. Ostupakkumised tuleb esitada EVK kontohaldurpankadele  koos pakkumissumma tasumisega või koos
pakkumissumma tasumist tõendava maksekorraldusega. EVK kontohaldurpangad ei aktsepteeri ostupakkumisi,
mille esitaja ei ole tasunud pakkumissummat ega esitanud selle tasumist tõendavat maksekorraldust.
Ostupakkumise esitamise eeltingimuseks on investori poolt väärtpaberikonto omamine EVK-s.

5. Pakutava aktsia omandamise taotlemiseks tuleb EVK kontohaldurpangale esitada:

1) kontohaldurpanga poolt kehtestatud ja käesolevas korras sätestatud nõuete kohaselt täidetud
ostupakkumine, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

(a) investori nimi ja kood;
(b) investori väärtpaberikonto number EVK-s;
(c) viide pakkumissumma tasumist tõendavale maksedokumendile;
(d) rahasumma (pakkumissumma), mille eest investor soovib omandada Pakutavaid

aktsiaid ning investori soovi korral ühe Pakutava aktsia maksimaalne hind Müüja poolt avalikustatud
minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna vahemikus, mida investor on nõus Pakutava aktsia
eest maksma. Seejuures ei või pakkumissumma olla madalam kui ostupakkumisel toodud ühe
Pakutava aktsia maksimaalne hind, mida investor on nõus ühe Pakutava aktsia eest maksma. Ühe
Pakutava aktsia eest pakutava maksimaalse ostuhinna esitamine ostupakkumisel ei ole kohustuslik.
Selle mitteesitamisel loetakse, et investor on nõus ühe Pakutava aktsia eest tasuma avalikustatud
minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna vahemikus toodudF maksimaalse pakkumishinna. Kui
investor ei näita ostupakkumisel ühe Pakutava aktsia eest pakutavat summat, siis ei või
pakkumissumma olla väiksem kui avalikustatud minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna
vahemikus toodud ühe Aktsia maksimaalsest pakkumishinnast.

2) krediidiasutuse poolt viseeritud maksekorraldus, mis tõendab pakkumissumma tasumist
EVK poolt avatud arvelduskontole Eesti Pangas järgmiste rekvisiitidega:

Konto number: 3 072200013
Panga kood: 302.

Maksekorraldusel olevasse lahtrisse “Saaja pank” tuleb märkida “EVK.”
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Maksekorraldusel olevasse selgituste lahtrisse tuleb kanda investori väärtpaberikonto number EVK-s. Muid
andmeid ei tohi selgituste lahtrisse kirjutada.

III. Ostupakkumiste esitamine Rahvusvahelise pakkumise raames

6. Rahvusvahelise pakkumise raames esitatud ostupakkumised esitatakse ülemaailmsete ühiskoordineerijate
kaudu.

7. Rahvusvahelise pakkumise raames esitatud ostupakkumiste eest tasuvad investorid ülemaailmsete
ühiskoordineerijate või nende poolt nimetatud isikute kaudu.

IV. Pakkumiste arvestamine

8. Peale käesoleva korra punktis 2 sätestatud tähtaja möödumist esitatud ostupakkumisi ei arvestata, välja
arvatud Ülepakkumisoptsiooni raames esitatavad ostupakkumised Optsiooniaktsiate suhtes.
Ülepakkumisoptsiooni raames saab ostupakkumisi Optsiooniaktsiate suhtes esitada 30 päeva jooksul arvates
Aktsia müügihinna määramise päevast.

9. Eesti pakkumise raames õigeaegselt esitatud ostupakkumisi ei arvestata ja need loetakse tühiseks, kui:

1) ostupakkumisel on esitatud loetamatud, puudulikud või valed andmed; või
2) ostupakkumise suhtes oli esitatud pakkumissumma tasumist tõendav maksekorraldus, kuid kogu
pakkumissumma ei ole laekunud käesoleva korra punktis 5 alapunktis 2 sätestatud arvelduskontole 9. veebruariks
1999. a. (kaasa arvatud); või
3) ostupakkumise suhtes esitatud, pakkumissumma tasumist tõendaval dokumendil näidatud EVK
väärtpaberikonto number ei vasta ostupakkumisel näidatud EVK väärtpaberikonto numbrile.

10. Kui investor on Eesti pakkumise raames esitanud mitu ostupakkumist siis ei arvestata õigeaegselt esitatud
ostupakkumisi ning kõik investori poolt esitatud ostupakkumised loetakse tühiseks kui:

1) kogu pakkumissumma tervikuna kõigi investori poolt esitatud ostupakkumiste suhtes ei ole laekunud
käesoleva korra punktis 5 alapunktis 2 sätestatud arvelduskontole 9. veebruariks 1999. a. (kaasa arvatud); või
2) investori poolt esitatud, ühe või mitme ostupakkumise juures esineb mõni käesolevate tingimuste punktis
9 sätestatud asjaolu.

11. Käesoleva korra punktides 8, 9 ja 10 kirjeldatud ostupakkumised ei osale Pakutavate aktsiate müügi
tulemuste selgitamises. Ülepakkumisoptsiooni raames Optsiooniaktsiate suhtes esitatud ostupakkumised ei osale
koos Pakkumise esimese osa raames esitatud ostupakkumistega müügi tulemuste selgitamises.

V. Aktsiate müügi tulemuste selgitamine

12. Aktsiate müügi tulemused selgitatakse eraldi Pakkumise esimese osa ja Ülepakkumisoptsiooni suhtes.

13. Kui investor on esitanud mitu ostupakkumist, siis esitatud ostupakkumised summeeritakse. Eesti pakkumise
raames on investori isikusamasuse määratlemise aluseks EVK väärtpaberikonto rekvisiitides esitatud investori
nimi ja kood (füüsilise isiku puhul isikukoodi puudumisel sünniaeg). Erinevate väärtpaberikontode vahendusel
tehtud, summeeritud ostupakkumiste hindamisel rahuldatakse esmalt suurim ostupakkumine, võrdsete
ostupakkumiste korral ostupakkumine, mis on tehtud investori EVK väärtpaberikontolt, millel on väiksem
kontonumber.

14. Aktsia tasakaaluhinna määrab Müüja lähtudes Vabariigi Valitsuse 30.novembri 1998.a. määrusega nr.
268 kinnitatud “Riigile kuuluvate aktsiate börsil noteerimisega avaliku müügi korra” punkti 10 sätetest ning
käesoleva korra VI peatüki sätetest. Aktsia tasakaaluhind jääb algselt määratud Pakutavate aktsiate minimaalse
ja maksimaalse pakkumishinna vahemiku piiridesse. Aktsiate tasakaaluhinna arvestamisel lähtutakse nõudlusest
Aktsiate ning nende alusel välja antavate või välja antud GDRde järele.
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15. Aktsia tasakaaluhind on sama Aktsiate suhtes, mille alusel on välja antud GDR-d ning teiste Pakutavate
aktsiate suhtes.

16. Aktsiate jaotuse nõuetekohased ostupakkumised esitanud investorite vahel määrab Müüja. Aktsiate jaotus
teostatakse eraldi Pakkumise esimese osa ja Ülepakkumisoptsiooni suhtes.

17. Pakutav aktsia loetakse ostupakkumise alusel investori poolt omandatuks (ofert aktseptituks) hetkest, mil
Müüja on kinnitanud investorite nimekirja, kes on käesoleva korra alusel ning selles sätestatud korras õigustatud
Aktsiaid saama. Müüja loodab teha vastava otsuse hiljemalt 10. veebruaril 1999.a.

18. Eesti pakkumise raames ostupakkumise esitanud investorile müüdud Aktsiate arvu teatab EVK investorile
hiljemalt ühe nädala jooksul peale seda, kui Müüja on kinnitanud investorite nimekirja, kellele on Pakutavad
aktsiad müüdud. EVK saadab vastava teate aadressil, mis investori väärtpaberikonto rekvisiitides on määratud
teadete saatmiseks investorile. Investoritele, kes soovivad teate saatmist hiljem või muul aadressil, võimaldatakse
see täiendaval kokkuleppel EVK-ga.

19. Rahvusvahelise pakkumise raames Aktsiate suhtes ning Ülepakkumisoptsiooni raames Optsiooniaktsiate
suhtes ostupakkumise esitanud investoritele müüdud Aktsiate või Optsiooniaktsiate arvu teatab Müüja või tema
poolt volitatud isik investoritele viivitamatult pärast seda, kui Müüja või tema poolt volitatud isik on kinnitanud
vastavalt Aktsiate või Optsiooniaktsiate müügi tulemused.

20. Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teisiti, jaotatakse Pakkumise esimese osa raames investorile
müüdavad Pakutavad aktsiad ning Ülepakkumisoptsiooni raames investorile müüdavad Optsiooniaktsiad Müüja
poolt määratud põhimõtete alusel proportsionaalselt vastavatele Aktsiatele tehtud nende ostupakkumiste vahel,
milles on otseselt või vaikimisi (vastavalt käesoleva korra punktis 5.1 sätestatule) esitatud maksimaalne hind,
mida investor on nõus ühe Pakutava aktsia eest maksma ning milline hind on võrdne ühe Aktsia müügihinnaga
(tasakaaluhinnaga) või on sellest kõrgem.

21. Kui muud Pakkumise tingimustes sätestatud nõuded on täidetud, on ülepakkumise korral EVK-s oma
nimel väärtpaberikontot omaval ning EVK kontohaldurile Eestis ostupakkumise esitanud investorile tagatud
Aktsiate müük vähemalt 50 % ulatuses tema poolt ostupakkumises soovitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7
500 krooni eest arvestatuna Aktsia müügihinna (tasakaaluhinna) alusel.

22. Kui muud Pakkumise tingimustes sätestatud nõuded on täidetud, on ülepakkumise korral Ühingu ja tema
otseste tütarettevõtjate ET ning EMT ning viimaste tütarettevõtjate nõukogude ja juhatuste liikmetest ning
töötajatest investoritele, seisuga 20. detsember 1998. a. ning neile kuni 20. jaanuarini 1999. a. lisandunud samas
staatuses isikutele (koos nimetatud: Oma Töötajatest Investorid) tagatud Aktsiate müük nende poolt soovitud
ulatuses kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni ulatuses arvestatuna Aktsia tasakaaluhinna alusel. Oma Töötajatest
Investorite nimekirja esitab Müüja EVK-le 22. jaanuariks 1999. a.

23. Strateegilistel investoritel on võimalus teha ostupakkumine Aktsiate müügil kujunenud Aktsiate müügihinna
(tasakaaluhinna) alusel. Strateegiliste investorite ostupakkumised rahuldatakse kogumis 3 434 579 Aktsia
ulatuses, tingimusel, et Strateegilise investorid kogumis esitavad ostupakkumise vähemalt nimetatud arvu
Aktsiatele. Juhul, kui Strateegilised investorid esitavad ostupakkumise eelnimetatust väiksemale arvule Aktsiatest,
rahuldatakse taoline pakkumine täies osas. Strateegilistele investoritele määratud Aktsiad jaotatakse Müüja
poolt nende vahel võrdselt või Müüja ja Strateegiliste investorite kokkuleppel muus vahekorras.

24. Ostupakkumised rahuldatakse ainult täisarvu Pakutavate aktsiate osas. Juhul, kui investori poolt tasutud
pakkumissumma ei võimalda investorile müüa täisarvu Aktsiaid, ümmardatakse müüdavate Aktsiate arv allapoole
esimese täisarvu Aktsiateni.

25. Müüdud Aktsia kantakse selle omandanud investori väärtpaberikontole pärast käesoleva korra punktis 17
nimetatud vastava nimekirja esitamist EVK-le võimalusel ühe pangapäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 3
pangapäeva jooksul.

26. Juhul, kui investorile ei ole võimalik müüa täisarvu Aktsiaid kogu investori poolt tasutud pakkumissumma
ulatuses, tagastab EVK Müüja korralduse alusel investorile ülejääva osa pakkumissummast.
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27. Juhul, kui ostupakkumisega taotleti Pakutava(te) aktsia(te) omandamist hinnaga mis osutus väiksemaks
Aktsia müügihinnast (tasakaaluhinnast), siis tagastab EVK Müüja korralduse alusel kogu pakkumissumma
ostupakkumise esitanud investorile.

28. Pakkumissummad tagastatakse ostupakkumise teinud investorile tema EVK väärtpaberikonto, mille
vahendusel pakkumine oli tehtud, rekvisiitides kajastatud arvelduskontole krediidiasutuses.

29. Pakkumissumma tagastatakse tervikuna või osaliselt vastavalt käesolevale korrale hiljemalt 19. veebruaril
1999. a.

30. Isikud, kes taotlesid Pakutava aktsia omandamist, loetakse ostupakkumisega loobunuks kõigist Pakutavate
aktsiate müügi käigus tekkida võivatest varalistest ja mittevaralistest nõuetest Müüja, Ühingu, ülemaailmsete
ühiskoordineerijate ning müügi korraldajate vastu, mis tulenevad:

1) esitatud ostupakkumise rahuldamata jätmisest, põhjusel, et Aktsia müügihind (tasakaaluhind) osutus
kõrgemaks ostupakkumises väljendatud Pakutava aktsia maksimaalsest hinnast, mida investor oli nõus Pakutava
aktsia eest tasuma;

2) pakkumissumma hoidmisest käesoleva korra punktis 29 sätestatud tähtpäevani;

3) investori poolt saamata jäänud tulust või muust kahjust käesoleva punkti alapunktides 1 või 2 sätestatud
põhjustel või muudel asjaoludel; või

4) muudest sündmustest, tegudest või asjaoludest, mis ei ole küll sätestatud käesolevas punktis kuid mis on
oma olemuselt või tagajärgedelt sarnased käesoleva punkti alapunktides 1, 2 või 3 kirjeldatutega.

31. Investorite poolt ostmata jäänud Pakutavad aktsiad ostetakse Aktsia müügihinnaga (tasakaaluhinnaga)
Aktsiate avaliku müügi vahetute läbiviijate või nende poolt nimetatud isikute või rahvusvahelise sündikaadi
liikmete poolt. Vastavad lepingud sõlmitakse ostupakkumiste esitamise tähtaja möödumisel.

VI Hind

32. Pakutavate aktsiate müügihind (tasakaaluhind) sõltub nõudlusest Aktsiate või nende alusel välja antud
või välja antavate GDR-ide järele ning selle määrab Müüja esitatud ostupakkumiste alusel.

33. Müügihind (tasakaaluhind) määratakse enne Pakkumise algust määratud Aktsiate minimaalse ja
maksimaalse pakkumishinna vahemikus. Müüja määratleb Aktsiate minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna
(pakkumishinna vahemiku) pärast konsulteerimist ülemaailmsete ühiskoordinaatoritega.

34. Aktsia pakkumishinna vahemikust teatab Müüja avalikkusele vähemalt kahes üleriigilise levikuga
päevalehes enne ostupakkumiste esitamise tähtaja algust. Aktsia pakkumishinna vahemikust teatamisel
avalikkusele sätestatakse muuhulgas Pakutava aktsia minimaalne pakkumishind kroonides ja Pakutava aktsia
maksimaalne pakkumishind kroonides.

35. Laekunud ostupakkumiste alusel ning pärast konsulteerimist ülemaailmsete ühiskoordinaatoritega määrab
Müüja GDR-de hinna Ameerika Ühendriikide dollarites ning Pakutavate aktsiate lõpliku müügihinna
(tasakaaluhinna).

36. Aktsia müügihinnast (tasakaaluhinnast) teavitatakse viivitamatult Tallinna Väärtpaberibörsi ja see
avaldatakse vähemalt kahes üleriigilise levikuga päevalehes Aktsia müügihinna (tasakaaluhinna) määramise
päevale järgneval päeval.

37. Hinnaeelistusi ei tehta ühelegi investorile.
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DIVIDENDID

Vastavalt äriseadustikule võib Ühing maksta dividende üks kord aastas. Väljamakstava dividendi suuruse kinnitab
Ühingu aktsionäride üldkoosolek juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud ja nõukogu poolt kooskõlastatud
ettepaneku alusel. Vastavalt Ühingu põhikirjale otsustatakse Ühingu A-aktsia omanikule makstavate dividendide
suurus ja maksmise kord Ühingu üldkoosoleku otsusega. Ühingu B-aktsia omanikule on vastavalt põhikirjale
antud eesõigus saada dividendi kindlaksmääratud summas – 10 000 krooni. Ühing on käesoleval hetkel pooleks
aktsionärilepingutes, mis reguleerivad tema kahelt tütarettevõtjalt saadava dividendi suurust. Ühing on sõlminud
Uue Aktsionäridelepingu, kus muuhulgas sätestatakse dividendimäär, mida Ühing aktsionäridele tulevikus maksta
kavatseb. Uues Aktsionäridelepingus on sätestatud ka Ühingu dividendipoliitika alused.

Ühingu juhatus ega nõukogu ei ole vastu võtnud otsust ega andnud soovitust dividende mingil ajaperioodil
mitte välja maksta.

Dividendide tasumisest minevikus

Suur osa Ühingu oma tuludest pärineb  Ühingu kahe tütarettevõtja ET ja EMT poolt makstavatest dividendidest.
Ühing on käesoleval ajal üheks pooleks iga nimetatud tütarettevõtjaga sõlmitud Aktsionäridelepingus, mis
sätestavad, et tütarettevõtja on kohustatud maksma dividende 50% ulatuses oma vastava majandusaasta kasumist
pärast maksude mahaarvamist, välja arvatud juhul, kui vastava lepingu pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Nimetatud Aktsionäridelepingute põhjal maksis ET 1996. aastal dividende summas 19.0 miljonit krooni 31.dets.
1995 lõppenud aasta kohta ning 1997. aastal 55.6 miljonit krooni 31. dets. 1996 lõppenud aasta kohta ja 108,4
milj. krooni 31. dets. 1997 lõppenud aasta kohta, mis moodustavad vastavalt 25 %, 40 % ja  50 % tema
puhaskasumist vastavalt Eesti raamatupidamisseadusele vastaval aastal.

EMT maksis dividende 1996. aastal 31. dets. 1995 lõppenud aasta kohta 50.0 miljonit  krooni ning 1997. aastal
31. dets. 1996 lõppenud aasta kohta 40 miljonit krooni ja 172 milj. krooni aasta kohta, mis lõppes 31. dets.
1997, mis moodustavad vastavalt 38 %, 27 % ja 65 % tema puhaskasumist vastavalt Eesti
raamatupidamisseadusele vastava aasta kohta.

Ühing maksis 31. dets. 1995. lõppenud aasta kohta dividende summas 37,1 miljonit krooni, 31. dets.1996.
lõppenud aasta kohta 15,3 miljonit krooni ja 31. dets. 1997. lõppenud aasta kohta  57,3 miljonit krooni. Kolmel
viimasel majandusaastal Ühingu poolt oma aktsionärile makstud dividendimäär on 0,78 EEK ühe aktsia kohta
1997.a. majandusaasta eest;  0,2 EEK ühe aktsia kohta 1996.a. majandusaasta eest; ja 0,5 EEK ühe aktsia kohta
1995.a. majandusaasta eest. 1995 ja 1996.a. kohta on dividendimäär toodud arvestusega, et Ühing eksisteeris
aktsiaseltsi vormis. Tegelikkuses kujundati Ühing ümber aktsiaseltsiks 1997.a-l.

Dividendipoliitika

Ühing kavatseb 1998.a. majandusaasta osas deklareerida dividende, kuid mitte rohkem kui 22,5% puhaskasumist.
Dividendimääraks on kavatsetud ca. 0,78 krooni Aktsia kohta, tingimusel, et ei esine ettenägematuid asjaolusid.
Uue Aktsionäridelepingu kohaselt sõltuvad edaspidi Ühingu aktsionäridele makstavad dividendid Ühingu tulust,
majandusseisundist ja teistest teguritest (nt. Ühingu tulevikuväljavaated, maksustamine ning muud õiguslikud
asjaolud jmt.). Neid asjaolusid arvesse võttes on Uue Aktsionäridelepingu pooled kokku leppinud, et Ühingu
juhatus teeb ettepaneku maksta 1999.a. ja järgnevate majandusaastate eest dividende ligikaudu 20 % Ühingu
puhaskasumist. Sõltumata Ühingu plaanidest maksta dividende ei ole aktsionäridele võimalik tagada, et Ühing
ka tegelikult tulevikus dividende maksab. Ühingu poolt restruktureerimise käigus välja lastavatel uutel aktsiatel
ei ole õigust dividendidele aasta eest, mis lõppes 31. dets. 1998.

ET võib oma aktsionäridele Ühingule ning Baltic Telele ja EMT võib oma aktsionäridele Ühingule, Teliale ja
Sonera Holding B.V-le maksta dividendi kinnitatud majandusaasta aruande alusel ka 1998.a. majandusaasta
eest ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste
aastate katmata kahjum, vastavalt seadusele. Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek selle poolt
kinnitatud majandusaasta aruande osaks oleva raamatupidamise aastaaruande alusel. Kasumi jaotamise otsuses
märgitakse muuhulgas aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (dividendid). Dividendide suuruse kinnitab
üldkoosolek juhatuse esitatud nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku alusel.
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AKTSIATE AVALIKUST MÜÜGIST SAADU

Pakkumisest saadavad vahendid ei laeku Ühingule. Kõik Pakkumisest saadavad vahendid laekuvad Müüjale.
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ÜHING

Ühingu põhikirjajärgseks tegevusalaks on investeerimine teistesse telekommunikatsioonialal tegutsevatesse
äriühingutesse ning nende juhtimine ja haldamine. Ühing on oma allkirjeldatud  tütarettevõtete kaudu põhiline
telekommunikatsiooniteenuste osutaja Eestis, pakkudes üle Eesti nii püsitelefon- kui ka mobiiltelefonteenust
ning nendega seotud teenuseid.

Oma tegevuse teostamiseks rendib Ühing ruume aadressil Endla 16, Tallinn. Muid hooneid, rajatisi ega maad
Ühing ei rendi ega oma.

Ühing on haldusettevõtja , millel on  51%-line osalus kahes telekommunikatsiooniettevõtjas: aktsiaseltsis Eesti
Telefon (“Eesti Telefon” või “ ET”) ja aktsiaseltsis Eesti Mobiiltelefon (“Eesti Mobiiltelefon” või “ EMT”). ET
omab ainsat üldkasutatavat püsitelefonivõrku Eestis  ,EMT on nii klientide arvu kui ka tulu poolest Eestis
tegutsevast kolmest mobiiltelefonsideoperaatorist suurim. Ühingule ja tema kahele otsesele tütarettevõtjale
koos viidatakse ka kui “Kontsernile”. Peale oma investeeringu haldamise ET-s ja EMT-s ei tegutse Ühing
ühelgi muul alal ei Eestis ega välismaal.

Restruktureerimislepingu kohaselt laseb Ühing  pärast Pakkumist Strateegilistele Investoritele suunatud
emissioonina välja aktsiaid, mille eest viimased tasuvad mitterahalise sissemaksega. Mitterahaliseks sissemakseks
on Strateegiliste Investorite omandis olevad ET ja EMT aktsiad. Ühingu restruktureerimise lõpptulemusena
omandab Ühing kõik ET ja EMT aktsiad. Strateegilised Investorid omavad  pärast Ühingu restruktureerimise
lõpuleviimist kokku 49% kõigist Ühingu olemasolevatest aktsiatest.

31. detsembri 1997 seisuga oli Kontserni varade koguväärtuseks 3,28 miljardit krooni ja 1997. aasta tulu
majandustegevusest 2,106 miljardit krooni. 30. septembril 1998. a. oli Kontserni varade kogumaht 3,735 miljardit
krooni ja 1998. aasta esimese üheksa kuu tulu majandustegevusest 2,139 miljardit krooni. 30. septembri 1998
seisuga teenindas Kontsern 483 967 telefonipõhiliini ning 135 776 mobiiltelefoniteenuse kasutajat.

Ajalugu

Enne 1991. aasta maid pakkus postiside- ja telekommunikatsiooniteenust Eestis riik Sideministeeriumi kaudu.
Riigiettevõte “Eesti Telekom” asutati koos Riigiettevõttega “Eesti Post” Vabariigi Valitsuse 10. aprilli 1991. a.
määruse nr. 75 alusel endise Sideministeeriumi halduses olnud riigivara baasil. Ühingu eelkäijale - Riigiettevõttele
Eesti Telekom - anti üle endise Sideministeeriumi telekommunikatsioonivahendid, mis koosnesid põhiliselt
üle-eestilisest püsitelefonivõrgust, ning osalus EMT-s (kirjeldatud allpool).

EMT asutati aprillis 1991. a. lepingu alusel ühisettevõttena Eesti Sideministeeriumi ja Soome Posti- ja
Telesideagentuuri (Posti- ja Telelaitos, seejärel Telecom Finland OY, käesoleval ajal Sonera OY (“Sonera”))
ning Rootsi Telekom International AB (käesoleval ajal Telia AB (“Telia”)) vahel. Telia ja Sonera omandasid
kumbki 24,5%-lise osaluse EMT-s. Sideministeeriumi likvideerimisega 1991. aastal läks selle 51%-line osalus
EMT-s üle Ühingule.

Eesti Telefon asutati 1992. aasta detsembris Eesti telefonivõrgu moderniseerimiseks ja arendamiseks.
aktsiaseltsina, milles Eesti Telekomil oli 51% suurune osalus ja Rootsi ettevõtjal Baltic Tele AB (“Baltic Tele”)
49% suurune osalus. Baltic Tele aktsionärideks on võrdsetes osades Sonera ja Telia. ET-le anti üle ka Eesti
Telekomile kuulunud telekommunikatsioonivõrk.

1997. aastal kujundati Eesti Telekom ümber täielikult riigi omandis olevaks aktsiaseltsiks nimega AS Eesti
Telekom. Riigi omandis olevaid aktsiaid haldab Teede- ja Sideministeerium. Ühing registreeriti äriregistris 5.
augustil 1997.

Ühingul oli osalus veel kolmes äriühingus:

(i) Eesti Kaugotsingu AS-is (piiparsideoperaator; Ühingule kuulus 60% kõigist aktsiatest);

(ii) Telemedia Eesti AS-is (telefoniteatmikke koostav ettevõtja; Ühingule kuulus 48,72% kõigist aktsiatest);
ja
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(iii) AS-is EsData (andmesideteenuseid osutav ettevõtja; Ühingule kuulus 15% kõigist aktsiatest).

Ühingu erastamise raames müüdi kõik need osalused maha 1998. aasta esimese poolaasta jooksul. Osalus AS-
is EsData müüdi ET-le.

Suhted strateegiliste investoritega

ET ja EMT aktsionärina on Ühing hetkel osapooleks kolmes aktsionäridelepingus: Baltic Tele’ga sõlmitud ET
Aktsionäridelepingus, Sonera ning Telia’ga sõlmitud EMT Aktsionäride lepingus ning Ühingu, Müüja, Baltic
Tele, Telia, Sonera ja Sonera Holding B.V vahel sõlmitud Uues Aktsionäride lepingus. Tulevased investorid
peavad siiski arvestama, et Ühingu restruktureerimise käigus lõpetatakse kaks esimesena nimetatud lepingut ja
need asendatakse kolmandana nimetatud lepinguga ning Restruktureerimislepinguga.

Sonera ja Telia on lisaks investeeringutele ET-sse ja EMT-sse teinud olulisi investeerinud ka teistesse Balti
riikide telekommunikatsiooniettevõtetesse. Soneral ja Telial kummalgi on 30% suurune osalus Leedu äriühingus
AB Lietuvos Telekomas. Kumbki omab 24,5% suurust osalust ka Läti mobiiltelefoniteenuseid osutavas
äriühingus. Lisaks sellele on Soneral 44% suurune osalus Läti äriühingus Lattelekom SIA. Sellised investeeringud
annavad Sonerale ja Teliale olulise mõju Balti riikide telekommunikatsiooniteenuste turu arengu  üle.

Kohtuvaidlused

Ühingu osalusel toimub kohtutes kaks hagimenetlust. Vaidluse objektiks on Telemedia Eesti AS aktsiate müük.

AS Eesti Telefon

Sissejuhatus

Aktsiaselts Eesti Telefon on praktiliselt ainus üldkasutatava püsitelefoniteenuse osutaja Eestis ja on tulude
lõikes üks suuremaid Eesti ettevõtjaid. Seisuga 30.09.1998. a.  oli ET-l kasutusel 483 967 põhiliini, seega oli
põhiliinide tiheduseks sama kuupäeva seisuga 33,4% eeldatavast rahvaarvust. ET põhitegevuseks on kohalike
ja rahvusvaheliste telefoniteenuste osutamine. ET kogukäive telefoniteenuste osutamise eest  moodustas 1997.
aastal 81,8% ET tulust. ET äritulud kokku 1997. aastal olid 1,516 miljardit krooni ja puhaskasum pärast maksude
mahaarvestamist 179 miljonit krooni. 1998. aasta üheksa esimese kuu äritulud kokku on olnud 1,429 miljardit
krooni.

51% ET aktsiatest on Ühingu omandis ning 49%  Baltic Tele omandis. ET aktsionärid on sõlminud Aktsionäride
lepingu, mis muuhulgas defineerib ET põhilised ärieesmärgid ja reguleerib Ühingu juhtimist ja majandamist.
Nimetatud Aktsionäride leping lõpeb Uue Aktsionäridelepingu jõustumisel. ET suhtes sõlmitud
Kontsessioonileping Vabariigi Valitsusega annab ET-le ainuõiguse osutada Eestisiseseid ja rahvusvahelisi
kaugekõne kommuteeritaval võrgul põhinevaid telefoniteenuseid, teleksi- ja telegraafiteenuseid kogu Eestis 8
aasta jooksul alates 01.01.1993.aastast. Telekommunikatsiooniseaduse eelnõu jõustumisel seadusena kehtib
vaba konkurents telekommunikatsiooni vallas alates 01.01.2001.

Alates asutamisest 1992. a. detsembris on ET oma kahe strateegilise investori — Telia ja  Sonera — abiga
realiseerinud olulise investeerimisprogrammi, mille eesmärk on Eesti püsitelekommunikatsiooni võrgu
arendamine ja uuendamine. Programmi elluviimise tulemusena on ET saavutanud olulisi edusamme äritegevuses.
Seisuga 31. detsember 1998. a. on ET eelneva viie aasta jooksul investeerinud telekommunikatsioonivõrku ligi
2,5 miljardit krooni, lisanud ligi 135 000 põhiliini ja vähendanud rahuldamata avalduste hulka 138 470-lt
31.12.1993. a. seisuga 65 468-le 30.09.1998. a. seisuga. Põhiliinide tihedus Eestis on suurenenud 23,4 põhiliinist
100 elaniku kohta (arvestatuna 1993. a.) 33,2 põhiliinini 100 elaniku kohta 30.09.1998. a. seisuga. Lisaks on
ET keskjaamade digitaliseerituse tase suurenenud 5,4%-lt 1993. aasta lõpu seisuga  44,5%-le 30.09.1998.a.
seisuga. ET äritulud on suurenenud 438 miljonilt kroonilt 1993. aastal 1,516 miljardi kroonini 1997. aastal.
Arvestada tuleb ka 55 miljoni krooni suurust puhaskahjumit 1993. aastal võrreldes 179 miljoni krooni suuruse
puhaskasumiga 1997. aastal. Paranenud on ka efektiivsus - põhiliinide arv ühe täiskohaga ET töötaja kohta on
kasvanud 75-lt 1993. aastal 154-le (30.09.1998.a. seisuga). Töötajate arv on leitud vastava aasta oktoobrikuus
ET töötajate arvu alusel, 1998.a. kohta aga 30.09. seisuga.
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ET arenguprogrammi on oluliselt toetanud juhtkonna tehnilised ja muud erialased teadmised, samuti ka Telia ja
Sonera panus, seda eriti programmi käivitamise algusjärgus. Lisaks on ET saanud kasu soodsast seadusandlusest
ja maksukeskkonnast. ET poolt püsivõrgus kauge- ja rahvusvaheliste kõnede võimaldamise ainuõiguse tähtaeg
möödub 2000. aasta lõpus (eelnimetatud ainuõigust nimetatakse käesolevas prospektis ka “monopoliks”). Tähtaja
lähenemisel kavandab ET võimalusi oma kehtiva tariifistruktuuri ümberkorraldamiseks. Selleks on plaanitud
tõsta kohalike kõnede maksumust ja kuumakseid. Samal ajal on kavas alandada kaugekõnede ja rahvusvaheliste
kõnede hinda. Tariifid korraldatakse ümber, et peegeldada täpsemalt osutatavate teenuste tegelikku maksumust
ja luua eeldused efektiivseks konkureerimiseks turul.

ET on kuni 1996. aasta lõpuni olnud täielikult vabastatud tulumaksu tasumise kohustusest. 1997. ja 1998.a.
jooksul maksustati ET-d tulumaksuga 50% ulatuses. Tulumaksuvabastus lõpeb täielikult alates 1999. aastast.
Lisaks võib ET saada kasu edasilükkunud tulumaksuvara realiseerimisest ning väljaspool Tallinna ja
ümberkaudseid maakondi tehtud investeeringute maksusoodustustest.

ET registreeritud aadress on Kreutzwaldi 12, Tallinn.

Strateegia

ET strateegiliseks eesmärgiks on tagada ET-le juhtiv seisund  püsivõrgu kaudu osutatavate
telekommunikatsiooniteenuste osutajate hulgas Eestis. Eesmärgi saavutamiseks arendatakse ja laiendatakse
jätkuvalt ET telekommunikatsioonivõrku ning suurendatakse kasutajatele pakutavate teenuste hulka, kvaliteeti
ning konkurentsivõimet teenuse hinna osas. Lisaks sellele on ET eesmärgiks suurendada ettevõtja kasumlikkust,
et tagada oma aktsionäridele suurem tulu.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavatseb ET jätkata olemasolevat võrguarendusprogrammi, viia lõpule
haldusalase ümberkorralduskava ja rakendada ratsionaliseerimismeetmeid. Eelneva tulemusena peaks suurenema
tootlus ja majandustegevuse efektiivsus. Sellised ümberkorraldused võimaldavad restruktureerida tariife, muuta
efektiivsemaks andmeside teenuste osutamise ja tõsta ET poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. ET strateegia
lahutamatuks osaks on klientide parem teenindamine  ning uute teenuste väljatöötamine  ja pakkumine.

Võrguarendusprogramm

Alates tegevuse alustamisest 1. jaanuaril 1993. a. on ET rakendanud investeerimisprogrammi, mille eesmärgiks
on ET telekommunikatsioonivõrgu arendamine ja uuendamine. Alates 1999. a. kuni ET monopoliseisundi
lõppemiseni on ET-l plaanis investeerida võrgu arendamiseks 1,4 miljardit krooni. Programmi raames
kavandatavate projektide seas on uute keskjaamade hankimine, edastus- ja juurdepääsuvõrkude laiendamine,
digitaliseerituse suurendamine (eriti Tallinnas) ja telekommunikatsiooniteenuste osutamine Eesti nn. “äärealadel”
raadioside  alusel.

Haldusümberkorraldus

ET algne haldusstruktuur oli kujundatud nii, et oleks tagatud võrgu kiire areng ja laienemine. ET oli jaotatud 16
regionaalseks ühikuks, millest igaüks vastutas oma läbimüügi, turunduse, klienditeeninduse ja muu tegevuse
eest. 1. jaanuaril 1997.a. algas ET haldusümberkorralduse esimene faas, millega loodi 13 erinevaid funktsioone
täitvast üksusest koosnev uus struktuur.Üksused olid aruandekohustuslikud ET juhatuse esimehele.
Ümberkorralduste põhjuseks oli vajadus korrigeerida algse struktuuri teatud puudusi, nt funktsioonide kattumist
ja teatud ülesannete täitmise korraldamatust. ET haldusstruktuuri täiustati 1998. aasta juunis veelgi, kui
struktuuriüksusi vähendati 6-le. Käesoleval ajal on ET struktuuriüksusteks (funktsionaalselt) teleteenused
(tegutseb klienditeeninduse keskusena), telekommunikatsioonivõrgud (vastutab telekommunikatsioonivõrgu
arengu ja hoolduse eest), infotehnoloogia, uuringud ja arendustegevus, kinnisvara ja logistika.

01. jaanuaril  1999. a. ühendati ET kinnisvara ja logistikaosakonnad, lisaks tsentraliseeriti ja viidi ET peakontorisse
üle raamatupidamine ning võeti kasutusele uus raamatupidamissüsteem, mis parandab info töötlemise ja
kättesaadavuse võimalusi.

ET juhtkond usub, et ümberkorraldus õnnestus ning selle tulemusena  väheneb personal ja suureneb efektiivsus.
Juhtkond kavatseb lähtuda neist tulemustest ning jätkata struktuuritasemete vähendamist mittevajalike
funktsioonide kõrvaldamise kaudu, millega jätkatakse efektiivsuse suurendamist. Alates 01.01.1998 on ET
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vähendanud töötajaskonda ligikaudu 10% võrra. Efektiivsuse tõstmisest loodetakse võrgu uuendamise ning ET
infotehnoloogia süsteemide jätkuva arendamise teel saada ka muid tulusid.

Tariifide ümberkorraldus

ET poolt teatud teenuste eest nõutavad tasud ei peegelda käesoleval ajal teenuse tegelikku maksumust.
Rahvusvaheliste ja riigisiseste kaugekõnede tariifid on toonud suurt tulu, millest subsideeritakse  kohalikke
kõnesi, nende minuti- ja abonenttasu. Kuigi ET kehtiv tariifistruktuur on soodustanud ET võrguarendust, tunnistab
ET, et tariifide ümberkorraldamata jätmise puhul on ET reaalse teenustasu peegeldamiseks monopoli lõppemisel
2000. aasta lõpul konkurentidega võrreldes oluliselt ebasoodsamas olukorras. Seega kavatseb ET ümber
korraldada tariifistruktuuri, tõstes kohalike kõnede ja abonenttasude maksumust ja alandades samal ajal kauge-
ja rahvusvaheliste kõnede maksumust. Kuigi teatud samme on antud protsessi juurutamisel juba astutud, loodab
ET juhtkond enne monopoli lõppu keskenduda enam rebalansseeritud tariifide saavutamisele. ET tariifide
ümberkorraldamise ettepanekuid toetab põhimõtteliselt ka Teede- ja Sideministeerium, kes 25. novembril 1998.
a. kiitis heaks ET seni viimase tegevusplaani, mis sisaldab tariifide rebalansseerimise kava ja kõne alustamise
tasu sisseviimist.

AS Eesti Telefon püüab järgida tariifide ümberkorraldamisel järgmisi üldiseid põhimõtteid:
• Era- ja äriklientidele kehtestatud tariifide erinevuse vähendamine
• Kohalike kõnede ja kohalike kaugekõnede vaheliste tariifierinevuste vähendamine
• Ühinemistasude alandamine peale eriõiguste lõppemist
• Kõrgemate kuutasude ning kõnealustustasu kehtestamine
• Rahvusvaheliste kõnede tariifide alandamine teatud riikide osas

Andmeside

31.12.1997 lõppenud majandusaastal moodustasid andmeside, internetiteenus ja nendega seonduvad teenused
ligikaudu 3% ET müügituludest. Kirjeldatud teenuste osutamine Eestis toimub konkurentsitihedal turul. Olulise
sammuna tuleb esile tõsta “Atlas” kaubamärgi all reklaamitavat teenustepaketi tutvustamist 1999. a. jaanuaris.
Pakett sisaldab andmesidet, internetiteenust ning nendega seonduvaid teenuseid.

Klienditeenindus

ET juhtkond usub, et tulevikus muutub kvaliteetne klienditeenindus Eesti telekommunikatsiooniturul
konkureerides oluliseks. Osana eelmainitud haldusümberkorraldusest loodi 1997. aasta jaanuaris uus müügi- ja
turunduse üksus - Teleteenused. Selle organisatsiooni oluliseks ülesandeks on muuta ET-d kliendikeskseks.
Lisaks vastutavad Teleteenused sellise turundusstrateegia väljatöötamise eest, mis aitab ET-l monopolijärgse
konkurentsi tingimustes efektiivselt tegutseda. ET klassifitseerib tarbijad vastavalt nende vajadustele, et
parandada teenuste taset.

Samuti on ET prioriteediks uute toodete arendamine ja teenuste pakkumine. 1998. aastal on hakatud osutama
uusi teenuseid, sh kõne- ja faksiposti, teenuseid “Äratuskell” ja “Kellaaeg” ning masshelistamine. 1998.a. lõpus
muutusid kättesaadavaks ka centrex ja suletud  kasutajagrupi teenused, rida ISDN teenuseid ja uus
andmevahendusteenus. Samas piiravad uute teenuste rakendamist vanad telefonijaamad. Käesoleval ajal on ET
keskendunud nimetatud probleemi lahendamisele.

Võrk ja abonendid

ET sai telefonivõrgu, mille aluseks oli NSV Liitu kuulunud maades ja muudes idabloki riikides iseloomulik
analoog-tehnoloogia. Alates asutamisest 1992. aasta detsembris on ET teadlikult püüelnud oma võrgu arendamise
ja uuendamise poole ning kuni 1997. aastani on ET poolt oma telekommunikatsioonivõrgule tehtud kulud
moodustanud ligi 2,5 miljardit krooni. ET investeerimisprogrammi (mida suuresti dikteeris Kontsessioonileping)
esialgseks põhisihiks, on olnud ET võrgu väljaehitamine Eesti äärealadel, kasutades nii traditsioonilist kui ka
kaasaegseid juhtmeteta tehnoloogiaid ning tõstes võrgu digitaliseerituse astet.  Lisaks  lõpetati 1997. aastal
kohaliku ja rahvusvahelise kiudoptilise kaabli ülekandevõrgu väljaehitamine.

ET olemasoleva kommutatsioonivõrgu moodustavad 11 põhilist digitaalemajaama, sh kaks esmast Tallinnas
asuvat transiitdigitaaljaama, mis vahendavad kõiki Eesti-siseseid kaugekõnesid ja rahvusvahelisi kõnesid. Lisaks
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toimivad 11-st jaamast üheksa Eesti neljas erinevas linnas lokaaljaamadena, sealhulgas kolm neist
transiitjaamadena analoog- ja digitaalvõrkude vahel. 30.09.1998. a. seisuga alluvad neile jaamadele 291 digitaalset
alajaama (“KTJ”) ja 631 kohalikku analoogalajaama, mis teenindavad abonente erinevates piirkondades.
Viimased on kõik ühendatud fiiberoptilise kaabliga, raadioühenduse või vaskkaabliga. ET baasvõrk põhineb
2,5 Gbit/s kiudoptilistel kaablitel, mis moodustavad ida- ja lääneringi, kusjuures kõik ühendused baseeruvad
SDH ja PDH ülekandesüsteemidel. Baasvõrk on 2,5 Gbit/s kiudoptiliste kaablitega ühendatud Rootsi, Venemaa,
Läti ja Soomega. Sellised ühendused baseeruvad SDH ülekandesüsteemidel. 30.09.1998. a. seisuga sisaldas ET
baasvõrk 4050 kilomeetrit kiudoptilist kaablit, mis omakorda moodustab umbes 7,2%  kogu võrgu kaablipikkusest
ja oli 99,5% ulatuses digitaliseeritud. Alates 31.12.1997.a. on neli Eesti linna täielikult digitaliseeritud. Tallinnas
asuv ET võrgu juhtimiskeskus  jälgib kogu võrku ja koordineerib selle tegevust.

Eesti telekommunikatsioonituru hõivatus (penetration)
1994 1995 1996 1997 1998E

Püsitelefon 24.5% 27.6% 29.8% 32.0% 33.2%

Käesoleval ajal osutab ET andmevahenduseks X.25, X.28, frame relay ja internetiteenuseid. Lisaks on koostöös
Soneraga edukalt rakendama hakatud ka rahvusvahelist ATM-l baseeruvat andmesidetehnoloogiat, mis võimaldab
andmevahetust kiirusega üle 155 Mbits/s. Pilootprojektina on Soneraga testitud ATM-ühendust Tallinna ja
Helsingi vahel, millest saab  põhiline interneti sidekanal. Väljaehitamisel on ka üle-eestiline ATM-võrk, mis
võimaldaks andmeteenuste vahendamist. Selle käivitamist planeeritakse 1999. aasta alguses.

Intelligentse Võrgu (IN) teenused (kättesaadavad 0800 ja 0900 algavate numbrite vahendusel) baseeruvad ET
digitaalemajaamade võimalustel ja on käesoleval ajal kättesaadavad nii analoog- kui ka digitaaljaama ühendatud
abonentidele.

Järgmine tabel näitab ET võrgu arengut 31.12. seisuga 1993-97 aastate lõikes ning 30.09.1998.a. seisuga:
31.dets.    30.sept.

1993 1994 1995 1996 1997 1998
Toimivad põhiliinid 349 720 377 884 411 678 438 811 468 593 483 967
Alajaamad - sh. RSS-d 687   15 710  33 775  91 799  138 887  252 922  291
Alajaamade liini maht 394 720 421 728 463 619 497 450 545 045 594 550
Mahu kasutamine (%-des) 88,6 89,6 88,8 88,2 86,6 81,4
Digitaaljaamadega ühendatud
põhiliinide % (1) 5,2 10,9 20,0 27,0 37,6 44,5
Põhiliinid 100 elaniku kohta (2) 23,2 25,3 27,96 30 32,2 33,4
Kiudoptiline kaabel transport-
võrgus (km) 159 251 888 1,624 4000 4050
Kiudoptiline kaabel kogu
võrgus (%) 1,0 1,0 1,8 3,6 7,0 7,2
Digitaaledastuse mahu
protsent kogu võrgus (3) _ _ _ _ 91,0 99,5
______
Märkused:

(1) Sisaldab tegelikult ühendatud põhiliine, mitte neid, mis võiksid olla ühendatud.

(2) Põhineb arvestatud elanikkonna suurusel. (Eesti Statitistika nr. 10 1998, lk 4-5).

(3) Informatsioon enne 31. dets. 1997.a. puudub.

Kasutusel olevate põhiliinide arv oli 31.12.1993. a. seisuga 349 720 ja 30.09.1998. a. seisuga 483 967, seega on
arv kasvanud 38,4%. 30.09.1998. a. seisuga oli ET võrgu telefonijaamade maht 594 550 liini. Sama kuupäeva
seisuga on ET välja arvestanud, et ligi 79% põhiliinidest olid eraklientide kasutuses, 16% olid väike- ja keskmise
suurusega ettevõtjate (SME-de) kasutuses ja ülejäänud 4% olid suurte äriklientide kasutuses. 30.09.1998. a.
seisuga oli põhiliinide tihedus 33,4%, mis on EL standardite järgi suhteliselt väike, kuid mida saab osaliselt
seletada asjaoluga, et püsiliinide võrku veel laiendatakse ja uuendatakse.

31.12.1993. a. oli püsitelefonide saamiseks esitatud rahuldamata avalduste arv 138 470. 1998. aasta 30.
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septembriks oli avalduste arv vähenenud 65 468-ni.  Avalduste esitajatest 35,9% olid oodanud püsitelefoni
sisseseadmist enam kui 5 aastat. Ootenimekiri koosneb taotlejatest, kellest enamik elab Tallinna elamurajoonides,
ülejäänud asuvad aladel, kus praktiliselt puudub infrastruktuur või see on vähearenenud. ET on hiljuti algatanud
raadiotelefoni projekti, mille eesmärgiks on osutada teatud nimetatud aladel telefoniteenuseid.

Telefoniteenused

Alljärgnev tabel näitab ET netokäivet kategooriate kaupa 3 aasta jooksul (1995-97) ning samuti 1997. ja 1998.
a. esimese üheksa kuu seisuga.

31.dets. 30.sept
1995 1996 1997 1997                1998

(miljonites kroonides)
Kohalik telefonside (1) 400,9 704,4 984,9 693,2 915,6
Rahvusvaheline telefonside (2) 317,6 282,1 295,1 224,2 315,3
Muud (3) 94,8 141,6 192,8 138,0 180,8
Kokku 813,3 1 128,1 1 472,8 1 055,4 1 411,7
(1) Sisaldab kohalike riigisiseste kõnede müüki, kõnesid püsi- ja mobiiltelefonide vahel, liitumistasusid ja

abonenttasusid.

(2) Sisaldab tulusid väljuvate kõnede eest (sh. mobiiltelefonidelt võetud kõned).

(3) Üheksa kuu perioodi andmed on auditeerimata.

Kohalikud telefoniteenused

Kohalike telefoniteenuste osutamine on ET üks põhiline tegevusala ning see moodustas 31.12.1997. a. seisuga
66,9% ET puhasmüügitulu. 30.09.1998. a. seisuga oli ET installeerinud 483 967 põhiliini.

31. dets. 30. Sept(3)

1995 1996 1997 1997 1998
( miljonites kroonides)

Kohalikud kõned (1) 47,6 103,2 174,2 119,5 204,7
Riigisisesed kõned 140,3 354,1 132,2 96,7 106,1
Sidumine (mobiil) (2) — — 385,7 267,5(3) 342,2(3)

Liitumistasud 42,3 37,8 43,1 26,8 27,3
Abonenttasud 170,6 209,3 249,7 182,7 235,3
Kokku 400,9 704,4 984,9 693,2 915,6
_____
Märkused:

(1) Muutused 1995. aastast kuni 1997. aastani peegeldavad põhimõtteliselt asjaolu, et kuni 1994. a. lõpuni kasutas ET seadmeid, mis ei registreerinud

kohalike kõnede kestust. Seadmeid täiustati 1995. a., vähemal määral ka 1996. a. ja selle ning teiste võrgu täiustamiste tulemusel registreeris ET

märkimisväärselt suurenenud kohalike kõnede aja ja nõudis selle eest tasu.

(2) Need tasud on 1995. ja 1996. a. riigisiseste kõnede hulka arvatud.

(3) Üheksa kuu perioodi tulemused on auditeerimata

(4) Rahvusvahelised kaugekõned Eestis asetsevatelt mobiiltelefonildelt kasutades ET põhiliine sidumiseks kirjendati 1996 ja 1997 (kuid mitte aastatel

1995 ja 1998) mobiilsidumisena. Mobiilsidumisest saadud tulud 1996.a-l kirjendati riigisiseste kaugekõnede all

Käesoleval ajal on ET-l ainuõigus osutada üldkasutatavaid kaugekõneteenuseid. ET monopoliseisund lõpeb
2000. a. lõpus. Lisaks kohalike ja Eesti-siseste kõnede ning põhiliste operaatorteenuste osutamisele pakub ET
hetkel ka piiratud hulka lisateenuseid, sh kõneposti, faksiposti, kõne ootamist ja ümbersuunamist, mis annab
vastuvõtmata kõnede vältimise teel oma panuse suurenenud liinikasutusse, ning centrix teenuseid. Siiski ei ole
need teenused kõikjal kättesaadavad, kuna nad sõltuvad digitaaltehnoloogia olemasolust.



27

Samuti pakub ET tasuta digi-plus teenust, mis võimaldab kasutajal valida ootel kõne,  Kõne suunata,
konverentskõne, samuti blokeerida teatud väljuvaid kõnesid. Selle teenuse eesmärgiks on vähendada telefonide
väärkasutamist ja seeläbi omakorda ET poolt kantavaid kulusid, kui väärkasutatud telefonide arveid
vaidlustatakse.

ET on hiljuti tutvustanud uut ISDN teenust. ”Kodu ISDN” võimaldab kohalikul abonendil kasutada ühte liini
korraga kolmeks erinevaks otstarbeks: kõne-, andme- ja faksiteadete vahenduseks . Uusi ISDN teenuseid
kavatsetakse esitleda 1999. aastal.

ET liigitab oma kliendid kolme rühma: erakliendid, ärikliendid (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
(ettevõtted, mille kuuarve on väiksem kui 50 000) edaspidi nimetatud ka kui SME-d) ja suurkliendid.

Järgmine tabel näitab antud klientide kategooriatega seotud teatud informatsiooni 1998. a. esimese üheksa kuu
läbilõikes, st esimese perioodi lõikes, mil ET on kogunud sellist informatsiooni.

31.12.1997 30.09.1998
seisuga  seisuga

Toimivad põhiliinid (1)

   erakliendid 450 142 383 663
   SME-d — 79 350
   Suurkliendid 18 451 20 954
Kokku 468 593 483 967

Kohalike kõnede maht (2) (milj. minutit)
   Erakliendid 925 753
   SME-d 435 387
   Suurkliendid 160 129
   Sidumine 65(3) 155
Kokku 1585 1424

______
Märkused:

(1) 1997. a. kohta pole võimalik anda eraldi andmeid eraklientide ja SME-de kohta ning varemate perioodide kohta pole tehtud klientide eristust.

(2) Sisaldab kohalikke ja riigisiseseid kõnesid, samuti kõnesid mobiiltelefonidele, mobiiltelefonidele või mobiiltelefonide vahel, mis toimusid ET võrgu

kaudu. Eristatud andmeid 1995 ja 1996.a. kohta pole võimalik anda.

(3) Sidumise osas näitab 1997.a. kohalik kõnede maht ainult mobiiltelefonilt püsiliinile võetud minuteid ning mobiiltelefonilt mobiiltelefonile võetud

kõnesid. Püsiliinilt mobiiltelefonile võetud minutite arv kirjendati teiste kategooriate all.

ET juhtkond usub, et põhiliinide arvu kasv on alates 1995. aastast praktiliselt toimunud eraklientide arvel.
Suurklientide arv põhiliinide kasutusel on 1997. a. võrreldes 1996. aastaga isegi veidi vähenenud. 30.09.1998
9 kuu osas kajastus suurklientide poolne põhiliinide kasutus 6156 minutis põhiliini kohta. SME’de kasutus oli
1997. a.  4877 kõneminutit põhiliini kohta aastas ning kohalikul erakliendil oli põhiliini kasutus 1963 kõneminutit
aastas. Kui suurkliendid kasutavad liine põhiliselt tööajal, siis eraklientide poolne liinikasutus toimub muul
ajal.

Alljärgnev tabel näitab kohaliku kõne mahu kasvu kolme aasta  jooksul (1995-97) ning samuti 1997. ja 1998.
a. esimese üheksa kuu seisuga.

31.dets.       30. sept.
1995 1996 1997 1997 1998

Kõne maht (milj. minutit)
   Kohalikud 502 (1) 896 1290 917 1115
   Riigisisesed 131 162 155 111 154
   Sidumine (2) — — 139 96 155
Kokku 633 1058 1584 1124 1424



28

Muutus kõne mahus
 (% aastas) ___ 67,1 49,7 __ 26,7
Põhiliine perioodi lõpuks 411 678 438 811 468 593 454 555 483 967
Kohaliku kõne maht põhiliini
kohta (minutid) 1538 (1) 2411 3380 2473 (3) 2942 (3)

____
Märkused:

(1) Hinnatud (keskmine) vt allpool.

(2) Mobiilimahud, mis sisaldavad kõnesid mobiiltelefonidele, mobiiltelefonidelt ja mobiiltelefonide vahel, mille puhul kasutati ET võrku, olid arvestatud

riigisiseste kõnede mahtude hulka 1995. ja 1996. a.

(3) Need arvud ei ole otseselt võrreldavad teistega, sest käsitlevad üheksakuulist perioodi.

Kuni 1994. a. lõpuni ei olnud ET poolt kasutatavad tehnikaseadmed võimelised registreerima kohalike kõnede
kestust. Vastav seadmestik võeti kasutusele põhiliselt 1995. aastal, vähemal määral ka 1996. ja 1997. aastal.
1997. aasta 01. jaanuariks registreeriti 99,2% kohalikest kõnedest ja 01.01.1998. seisuga oli vastav suhtarv
tõusnud 99,7%-ni. ET juhtkond usub, et see on üks põhjustest, miks kolme aasta jooksul registreeritud kohalike
kõnede arv on oluliselt kasvanud. Muudeks põhjusteks on muuhulgas võrgu oluline laienemine ja kvaliteedi
täiustamine, mis on kaasa toonud nii kõnede arvu suurenemise kui ka kvaliteetsema kõnede registreerimise.
Kohalike kõnede arvu kasv on toimunud viimastel aastatel kohalike kõnede hinna olulise suurenemise taustal,
kuna ET püüdleb monopoliseisundi lõppemist arvestades oma tariifipoliitika ümberkorraldamise poole.

1997.a. kirjendas ET esmakordselt eraldi mobiiltelefonidele ja mobiiltelefonilt tehtavaid kõnedeminuteid ning
eristas ET võrgu kaudu mobiiltelefonvõrkude vahel tehtud kõnesid. Need kõned kirjendati varem kui kaugekõned.
See on peamine põhjus, miks 1997. a. kaugekõnede arv vähenes. Kui liita 1997. a. kirjendatud mobiiltelefonidele
ja nendelt tehtud kõnede arv, oleks kogumaht pidanud olema 294 miljonit minutit, mis näitab olulist kasvu
võrreldes eelmise aastaga. Antud näit peegeldab mobiiltelefonide kasutuse olulist kasvu Eestis.

Riigisiseste telefoniteenuste hinnakujundus

31.12.1997. a. seisuga moodustas ET riigisiseste telefoniteenuste müügituludest 39,2% mobiiltelefonvõrkude
sidumise tasud, 25,4% igakuised liini renditasud, 17,7% kohalike kõnede tasud, 13,4% kohalike kaugekõnede
tasud ja 4,4% liitumistasud.

Järgnevad tabelid näitavad ET kohalike tariifide struktuuri arengumuudatusi alates 1994. a. oktoobrist:

Tariifid okt. 1994 - märts 1996 - mai 1997 - märts 1998 -
veeb. 1996 apr. 1997  veeb. 1998 jaan. 1999

(krooni minutis)
Kohalikud kõned (sisaldab
käibemaksu) (1)

Põhiajal 0,12 0,18 0,24 0,32
Soodusajal 0,09 0,09 0,12 0,16
Kaugekõned (sisaldab
käibemaksu)
Põhiajal 1,20 1,50 1,40 1,36
Soodusajal 0,90 0,75 0,70 0,68
______
Märkused:

(1) Käibemaksu määr on  kõigil ülal kirjeldatud perioodidel 18 %.

(2) Põhiaja tariifi rakendatakse kõnedele, mis toimuvad  esmapäevast reedeni kella 7.00 ja 18.00 vahel, välja arvatud riiklikud pühad.

Oma võrgust mobiiltelefonivõrku tehtavate kõnede osas rakendab ET skeemi, mille kohaselt nimetatud kõnedest
jääb ET-le teenustasudena 1 kroon minuti eest. Enne 1998.a. septembrit oli ET-le jääva tasu osa suurus erinevate
mobiiltelefoniteenuste pakkujate puhul erinev. ET saab 1 krooni minuti eest fikseeritud tasu ka iga kõne minuti
eest, mis on algatatud mobiiltelefoniteenuse pakkuja võrgust ja lõppeb ET võrgus või on algatatud ühe
mobiiltelefoniteenuse pakkuja võrgust ja lõppeb teise mobiiltelefoniteenuse pakkuja võrgus ning mille puhul
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on vahelülina kasutatud ET püsiliini.

Liitumistasud (sisaldab käibemaksu) okt.1994 - apr.1996 - mai 1997 -
märts 1996 apr. 1997 jaan. 1999

(kroonides)
Analoogi erakliendid 320 416 532
Analoogi ärikliendid 2680 2680 2680
Digitaali erakliendid 590 738 915
Digitaali ärikliendid 4500 4500 4500

Abonenttasud  (sisaldab käibemaksu) okt. 1994 - jaan. 1995 - märts 1996 - mai 1997 -
märts 1996 veeb. 1996 apr. 1997 jaan. 1999

(kroonides)
Analoogi erakliendid (1)

  koos kohalike kõnede minutitasuga 27 24 31 (3) 38
  ilma kohalike kõnede minutitasuta (2) 27 30 39(3) 47
Analoogi ärikliendid
   koos kohalike kõnede minutitasuga 90 90 110 118
   ilma kohalike kõnede minutitasuta 90 110 132 140
Digitaali erakliendid 37 37 46 (3) 57
Digitaali ärikliendid 190 190 220 220
_____
Märkused:

(1) Eraklientide paralleeltelefonidel on madalamad tasud.

(2) Seda kategooriat ei kasutata alates 1997. a. keskpaigast ja seda ei ole ka järgmistes tariifide muutustes.

(3) See suurenemine sai teoks 1996. a. aprillis.

ET peadirektori 22. detsembri 1998. a. korraldusega nr. 1010-1/189 hakkab alates 01. veebruarist 1999. a.
kehtima uus hinnakiri põhitelefoni liitumis- ja kuutasude kohta.

Hind kroonides käibemaksuga
1. Liitumistasu

Analoogvõrgu põhitelefon
äriklient 2150
eraklient 479

Digitaalvõrgu põhitelefon ja statsionaarne
raadiotelefon ning mobiilvõrku lülitatud
statsionaarne telefon
äriklient 3600
eraklient 842

2. Abonenttasud

Analoogvõrgu abonenttasu kuus

põhitelefon kohaliku kõne minutitasuga
äriklient 106
eraklient 50
põhitelefon kohaliku kõne minutitasuta
äriklient 126
eraklient 62
blokiraatoriga, kohaliku kõne minutitasuga
äriklient 85
eraklient 28
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kohaliku kõne minutitasuta
äriklient 100
eraklient 35
kollektiivkasutamisega põhitelefon
eraklient kohaliku kõne minutitasuga 59
eraklient kohaliku kõne minutitasuta 71
blokiraatoriga (paaris) telefon
eraklient kohaliku kõne minutitasuga 37
eraklient kohaliku kõne minutitasuta 49

Digitaalvõrgu ja statsionaarse raadiotelefoni
ning mobiilvõrku lülitatud statsionaarse
telefoni abonomenttasu kuus
äriklient 198
eraklient 75

Kontsessioonilepingu alusel on ET-l vaba voli teenustasusid tõsta, seda eeldusel, et liitumis- ja abonenttasusid
eraklientidele ei suurendata tihedamini kui neli korda aastas ja iga selline hinnatõus on kooskõlastatud Vabariigi
Valitsusega. Selliste tasude määrad peavad vastavalt kontsessioonilepingule adekvaatselt peegeldama teenuse
osutamise kulusid, arvestades samas Eesti keskmise sissetulekuga. Kontsessioonileping sisaldab tingimust, et
põhiteenuste eest nõutav tasu ei või ületada tegelike kulude tasategemiseks vajalikku määra ja mõistlikku kasumit.
Kontsessioonilepingu tingimused ei sisaldu Eelnõus. Samas võib Vabariigi Valitsus nõuda ET-lt
kontsessioonilepingu kehtivusaja jooksul selle sätete täitmist. Samas sätestatakse ka Eelnõus tariifidega
seonduvaid küsimusi.

Kohalike kõnede tariifide tõus ja kaugekõnede tariifide alanemine alates 1996. a. veebruarist ning hiljutine
abonenttasude tõus peegeldavad ET tariifide ümberkorraldamise poliitika esimesi samme. See ümberkorraldamise
protsess jätkub eeldatavasti kuni ET monopoliseisundi lõppemiseni 2000. a. lõpus.

Ühingu kõige uuem äriplaan näeb ette kohalike ja kaugekõnede tariifide muutmist alates 1999. a. Uue struktuuri
kohaselt koosnevad kohalike kõnede tariifid kahest elemendist: kõne alustamistasu, mis on sama nii kohalike
kui ka riigisiseste kaugekõnede puhul, ja minutitasu, mis on algselt kaugekõnede puhul kõrgem, kuid tõenäoliselt
muutub hiljemalt  2001.a. sellega võrdseks. Samuti muutuvad tulevikus lähedasteks liitumis- ja abonenttasud
nii analoog- kui ka digitaaleraklientide jaoks .

Uusi minutitasusid ning kõne alustustasu ei ole ET peadirektor veel oma korraldusega kinnitanud, kuid ei saa
välistada, et need hakkavad kehtima alates 1. maist 1999.

Vastavad uued tariifid kõne alustamise osas kroonides oleksid arvestuslikult järgmised:

Käibemaksuta Käibemaksuga

Kõne alustustasu 0,41 0,48

Kohalik kõne 0,14 0,16
-soodusajal 0,07 0,08

Riigisisene kaugekõne 0,90 1,06
-soodusajal 0,45 0,53

Rahvusvahelised telefoniteenused

Rahvusvahelised telefoniteenused koosnevad peaaegu täielikult väljaminevatest ja sissetulevatest
rahvusvahelistest kõnedest. 1997. aasta 31. detsembri seisuga oli rahvusvaheliste telefoniteenuste
realiseerimiskäive 295,1 miljonit krooni, mis moodustab 20% ET realiseerimiskäibest sellel aastal. 1997. aasta
31. detsembri seisuga realiseeriti 66,4 miljonit minutit väljaminevaid rahvusvahelisi telefonikõnesid ja 71,1
miljonit minutit sissetulevaid rahvusvahelisi telefonikõnesid. Need andmed võivad välisoperaatoritelt saadud
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täiendava ja täpsustava informatsiooni saamisel muutuda.

ET-l on ainuõigus osutada kommuteeritavaid rahvusvahelisi püsitelefoniteenuseid kuni 2000. aasta lõpuni. ET
juhtkond arvab, et monopoolse seisuse kadumisega asub ühing konkureerima uute turulepürgijatega, kes soovivad
osutada rahvusvahelisi kõneteenuseid Eesti ettevõtjatele ja teistele klientidele, seda eriti Tallinna piirkonnas.

ET võimaldab oma kohalikele klientidele ning ka kolmele Eesti mobiiltelefonsideoperaatorile rahvusvaheliste
kõnede teostamiseks juurdepääsu oma võrku. Aastal 1994 tuli ET turule teenusega, mis võimaldab klientidel
välisriikidest võetud kõnede eest tasuda Eestis kehtivate tariifide järgi. Taolise skeemi järgi võetud kõnede eest
esitatakse arve helistaja kodutelefoninumbrile. 1998. aasta 1. detsembri seisuga oli ET sõlminud 26 vastavat
lepingut, sealhulgas Venemaa, Soome, Rootsi ja Norraga.

ET osutab rahvusvahelisi otsevalimisteenuseid kõikidesse Eesti jaoks olulistesse sihtriikidesse ning ka paljudesse
teistesse riikidesse.

Alljärgnevas tabelis on ära toodud andmed sissetulevate ja väljaminevate rahvusvaheliste telefonikõnede kohta
geograafiliste piirkondade lõikes kolme aasta jooksul 31. detsembri 1997. aasta seisuga ja 30. sept. 1998 seisuga:

31. detsember
30. sept.

1995 1996 1997             1998 (6)

(miljonit minutit, välja arvatud protsendid)

Väljaminevad kõned
Soome 15,6 17,7 19,1            15,7
Venemaa 13,9 13,8 15,2            12,2
Muud Skandinaavia ja Balti riigid(1) 9,9 11,6 14,3            12,4
Muud olulised SRV riigid(2) 3,7 3,6 3,9              2,9
Muud olulised Euroopa riigid(3) 6,2 7,7 8,8              5,8
Kõik ülejäänud riigid(4) 3,9 4,1 5,2              6,9
Väljaminevad kõned kokku 53 58 66,5             56,0
Väljaminevate kõnede kasv (protsenti aastas) - 10,4 13,7            —
Sissetulevad kõned
Soome 18,6 20,8 25,0            20,0
Venemaa 13,9 11,4 11,7            8,1
Muud Skandinaavia ja Balti riigid(1) 10,6 13,1 16,7            12,9
Muud olulised SRV riigid(2) 2,1 2,2 2,6              1,5
Muud olulised Euroopa riigid(3) 7,3 8,5 9,6              4,6
Kõik ülejäänud riigid(4) 3,4 3,9 4,8              7,3
Sissetulevad kõned kokku 55,9 60 70,4            54,4
Sissetulevate kõnede kasv (protsenti aastas) - 7,3 17,3            —
______________
Märkused:

(1)  Hõlmab Rootsit, Lätit, Leedut, Taanit ja Norrat

(2) Hõlmab riike, mis moodustavad enam kui 0.5 protsenti kõnede koguajast, näiteks Ukraina ja Valgevene
(3) Hõlmab riike, mis moodustavad enam kui 0.5 protsenti kõnede koguajast.Nendest tähtsaimad on Saksamaa,

Suurbritannia ja Holland.
(4) Kõige olulisem on Ameerika Ühendriigid. Mõnede siinkohal toodud riikide kohta avaldatud 1997. aasta

näitajad põhinevad esialgsetel hinnangutel ning võivad muutuda.
(5) 1997. aastal ulatus ET ümberlülitusega transiitkõnede kõneminutite koguarv 100 000-ni, mis sisaldab kõnesid,

mis ei alga ega lõpe Eestis, kuid mis suunatakse läbi ET võrgu.
(6) Prognoos ning tõenäoliselt on võimalikud olulised korrastused.

Kaks kõige tähtsamat Eestist väljaminevate telefonikõnede sihtmaad on Soome ja Venemaa, mis moodustasid
1997. aastal kahepeale kokku 51,7% väljaminevate kõneminutite koguarvust. Teised tähtsamad sihtmaad on
Rootsi, Läti, Saksamaa ja Leedu, millest igaüks moodustas 1997. aastal üle 5% väljaminevate kõneminutite
koguarvust. Põhilised Eestisse sissetulevad kõned pärinevad samuti Soomest ja Venemaalt, mis 1997. aastal
moodustasid ühtekokku 52,5% Eestisse sissetulevate kõneminutite koguarvust. Lisaks sellele moodustasid Rootsi,
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Läti ja Saksamaa igaüks enam kui 5% Eestisse sissetulevate kõneminutite koguarvust 1997. aastal.

Eestisse sissetulevate kõneminutite koguarv on ületanud veidi väljaminevate kõneminutite koguarvu. Suurimad
lahknevused on Soomesse tehtavate ja Soomest tulevate kõneminutite arvus (sissetulevate kõneminutite arv
ületab oluliselt väljaminevate kõneminutite arvu) ning Venemaale tehtavate ja Venemaalt Eestisse tulevate
kõneminutite arvus (väljaminevate kõneminutite arv ületab oluliselt sissetulevate kõneminutite arvu). ET arvates
on see tingitud sellest, et rahvusvaheliste kõnede maksumus Soomes on oluliselt odavam kui Eestis, Venemaal
on aga vastupidi.

ET on arvamusel, et rahvusvaheliste kõnede minutite arv on viimastel aastatel suurenenud tänu Eestisse tehtavate
välisinvesteeringute kasvule ning Eesti majanduselu paranemisele, ET poolt võimaldatud põhiliinide arvu
suurenemisele ja võrgu kvaliteedi paranemisele; vähemal määral ka alanenud kõnetariifide tõttu.

ET on sõlminud teiste sideettevõtjatega kahepoolsed tasaarveldamislepingud, kusjuures lepingutest umbes pooled
on kooskõlas Rahvusvahelise Sideliidu (“ITU ”) poolt kehtestatud arvestus- ja arveldusraamistikuga. Laekumised
rahvusvahelistest kõnedest sisaldavad makseid Eestis asuvatelt abonentidelt ning makseid teistelt sideteenuste
osutajatelt sissetulevate kõnede eest. Igalt välisoperaatorilt saadavad maksed tasaarvestatakse sellele operaatorile
tehtavate maksetega Eestist väljaminevate kõnede eest, et kindlaks määrata summad, mis kuuluvad arveldamisele
nimetatud välisoperaatoriga. Vaatamata asjaolule, et sissetulevate kõneminutite arv ületab viimastel aastatel
üldiselt väljaminevate kõneminutite arvu, ületavad väljaminevate kõnede eest tasutavad summad sissetulevate
kõnede eest tasutavaid summasid, mistõttu ET on kohustatud tegema tasaarveldusmakseid. See tuleneb ennekõike
asjaolust, et Vene sideoperaatorite poolt kehtestatud tasud ületavad märkimisväärselt operaatorite poolt ET-le
makstavaid summasid Venemaale tehtavate rahvusvaheliste kõnede eest. Kuigi ET on viimastel aastatel üritanud
veenda Venemaa sideoperaatorit oma tariife alandama, on läbirääkimised olnud üldiselt edutud.

Rahvusvaheliste telefoniteenuste hinnakujundus

Väljaminevate rahvusvaheliste kõnede eest tasutakse kõne kestuse alusel (mõõdetakse sekundites) ning tasu
sõltub kõne sihtpunktist. Põhiaeg kestab kella 07:00-st kuni 22:00-ni (esmaspäevast reedeni) ning soodusajal
on kõnede hind 25% võrra odavam. Hetkel jaotab ET maailma 33 erinevaks tariifitsooniks. Need tsoonid on
suuresti moodustunud rahvusvahelise võrgu kujundamise ajaloolise arengu käigus ning kajastavad
rahvusvaheliste sideoperaatoritega  sõlmitud kokkulepete tingimusi. ET plaanib taolist tasustruktuuri
ratsionaliseerida, vähendades tsoonide arvu ning määratledes tsoonid eeskätt nende geograafilise asendi alusel.

Alljärgnev tabel kajastab ET rahvusvaheliste tariifistruktuuride arengut põhiaja kõneminuti kohta viide põhilisse
sihtpunkti alatest 1995. aasta 31. detsembrist:

Seisuga 31.detsember Seisuga 30. september
1995 1996 1997 1997 1998

(EEK)
Soome 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Venemaa (1) 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Rootsi 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00
Läti 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Saksamaa 9.00 9.00 8.50 8.50 8.50
____
Märkus:

(1)  1. okt. 1998 tõstis ET selle tariifi põhiajal 10 kroonini minutis.

Ülaltoodud sihtpunktid moodustasid 1997. aastal ligikaudu 70% Eestist väljaminevate kõneminutite koguarvust.
Kuigi Rootsi ja Saksamaale minevate kõnede tariife on alandatud üsna vähesel määral, on tabelis toodud perioodi
lõpu reaalsed kõnetariifid inflatsioonimäärast tulenevalt (1995. a.  29%, 1996. a. 23% ja 1997. a. 11,2%) oluliselt
madalamad kui nimetatud perioodi alguses.

Muud telefoniteenused

Teiseks peamiseks tulude allikaks on otseliinide rentimine ning tulud taksofonide kasutamise eest .
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Otseliinide renditeenus hõlmab püsiühenduse loomist kõne- ja andmeside jaoks kahe erineva geograafilise
punkti vahel. ET rendib otseliine kolmele Eesti mobiiltelefonsideoperaatorile, kes kasutavad nimetatud otseliine
oma võrgu osana, ning andmesideteenuste osutajatele. Lisaks sellele rendib ET oma otseliine äriklientidele, kes
kasutavad neid sidepidamiseks oma erinevate asukohtade vahel.

Seisuga 31. detsember 1997 rentis ET ligikaudu 2000 liini, millest umbes 10% olid analoogliinid ning ülejäänud
digitaalliinid. ET pakub rendiks suurel hulgal standardseid analoog- ja digitaalliine, sealhulgas kahe- ja
neljajuhtmelisi analoogliine ja digitaalliine ülekandekiirusega 4.8  kuni 2,0 Mbit/s. Samuti pakub ET suure
võimsusega digitaalliine teistele telekommunikatsiooniteenuste osutajatele.

Liinide renditasu sisaldab paigaldustasu ning igakuiseid rendimakseid, mis tasutakse ettemaksuna. Nimetatud
tasude summa varieerub sõltuvalt liini pikkusest ja ülekandekiirusest.

Alljärgnev tabel kajastab muutusi taksofoniteenustest saadud tuludes kolmeaastase perioodi vältel, mis lõppes
31. detsembril 1997, ning üheksakuise perioodi vältel, mis lõppesid vastavalt 30. septembril 1997 ja 1998:

                      31. dets.             30. sept.
1995 1996 1997 1997 1998

Taksofonide koguarv 2241 2260 2729 2555 2755
nendest kaarditaksofone 567 1647 2729 2421 2755
Tulu ühe taksofoni kohta 6,3 15,1 18,4 14,3(2) 15,3(2)

(tuhat EEK)(1)

(1) Teave tulu kohta põhineb ET auditeerimata ja konsolideerimata finantsaruannetest EAS kohaselt.
(2) Kuna arvud käsitlevad 9-kuulist perioodi, siis need arvud ei ole otseselt võrreldavad.

Juhtkond usub, et suhteliselt madal tulu ühe üldkasutatava taksofoni kohta 1995. aastal ning vähemal määral ka
1996. aastal kajastab  muuhulgas järgmisi tõsiasju: 1) kohalikud kõned olid tasuta; 2) kaugekõnesid ja
rahvusvahelisi kõnesid sai võtta piiratud arvul kohtades; 3) kaardipettused esimese põlvkonna kaarditaksofonide
suhtes. Pettuste arv on kaarditaksofonide suhtes jätkuvalt suur ning praegusel hetkel tegeleb ET vastavate
kaitsemehhanismide väljatöötamisega. Alates 1998. aastast on ET oluliselt tõstnud taksofonikõnede tariife ning
rakendab riigisiseselt ühtset põhiaja tariifi. Samuti pakub ET võimalust taksofonidesse helistamiseks.

Muud ET poolt osutatavad teenused hõlmavad andmesideteenuseid ja muid sellega seonduvaid teenuseid,
seadmete müüki (peaasjalikult telefonide ja PABX seadmete müük), kolmandate poolte poolt osutatud teenuseid
900-ga algavatelt telefoninumbritelt (peamiselt meelelahutuslikku laadi teenused) ning telegrammi- ja
teleksiteenuseid.

ET andmesideteenuste hulgas on Estpak nime all tuntud üldkasutatava pakettkommutatsioonandmeside teenus,
mis kasutab X.25 ja X.28 protokolle. Teenusel on üheksa koodi Eestis, võimalikud on ka ühendused 80 võrguga
üle kogu maailma. ET andmetel oli tal 1997. aasta juuni lõpu seisuga umbes 240 Estpak teenuse kasutajat.
Samuti pakutakse frame relay teenust MagNet, millel on ligikaudu 115 kasutajat, ning Interneti ühendust läbi
ET võrguteenuse (suurim Interneti teenuse osutaja Eestis 1041 kliendiga). 1996. aasta lõpus sõlmiti IBM-iga
leping andmesidevõrgu teenuse loomiseks ET riigisisese frame relay võrgu baasil, mis võimaldab ettevõtjatele
juurdepääsu ISDN-võrgule. 1998. aasta alguses omandas ET (omades varem 15% osalust) 30%lise osaluse AS-
is EsData (nimetatud firmas 15%-lise aktsiakapitali osaluse ostmise teel Ühingult). Ülejäänud 70% osalusest
AS-is EsData kuulub Sonerale. EsData kolm tegevusvaldkonda on Internetiteenus Estnet-teenuse kaudu,
andmevõrguteenuste osutamine, DXXNET, sh. ka frame relay teenused peamiselt Soome firmadele, ning
modemite müük ja rentimine. EsData osutab internetiteenust Telecom Finlandi DataNet võrgu kaudu ning
juurdepääs võimaldatakse sissehelistamise või renditud liinide kaudu. DXXNET on Telecom Finland Fastnet
teenuse vahendaja Eestis.

ET turuosa Eesti andmeside turul on hinnanguliselt järgmine:

Interneti modemühendus (dial-up) u  20%
Frame relay u 35%
X25/28 100%
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ET ja Telemedia Eesti omavad telefoniinfo teenust osutavat firmat AS Teabeliin. ET juhtkond leiab, et andmeside
ja sellega seonduvad teenused on potentsiaalne tuluallikas tulevikus ning seetõttu kavatseb ta pöörata nimetatud
tegevusele rohkem tähelepanu. ET on uue kaubamärgi “Atlas” all välja arendanud nii olemasoleva kui ka
teatud uue andmeside-, internetiteenuse ja nendega seonduvaid teenuseid sisaldava uue teenustepaketi. Teenust
tutvustatakse 1999. a. jaanuari keskpaigas turunduskampaaniaga, kasutades televisiooni, ajalehti, ajakirju ja
reklaamitahvleid.

Klienditeenindus ja turundus

Enne käesolevas prospektis kirjeldatud halduslikku restruktureerimist omas ET 13  piirkondlikku allüksust,
millest igaüks tegeles peamiselt telefoniliinide kasutamise võimaldamisega. Iga üksus vastutas oma
turundustegevuse ja klienditeeninduse eest, mis viis detsentraliseerituseni ja administratiivse efektiivsuse
puudumiseni.

Restruktureerimise järgselt sai Teleteenuste allüksus vastutavaks klienditeeninduse ja turundustegevuse eest.
Kliendid jagunevad suurklientideks, äriklientideks (need jagunevad omakorda väikesteks ja keskmisteks
ettevõtjateks) ja eraklientideks. Suurklientide ja äriklientide tugiteenistused asuvad Tallinnas (igaüks neist tegeleb
kas 20 suurkliendi või 50 keskmise kliendiga), samal ajal teenindavad 15 erinevat piirkondlikku
klienditeeninduskeskust erakliente vastavates piirkondades. Lisaks sellele teenindatakse regionaalselt ka
ärikliente, kes asuvad väljaspool Tallinna. Klienditeenindus hõlmab tellimuste vastuvõtmist ja täitmist,
kliendiandmete säilitamist, maksete vastuvõtmist, arvetega seonduvate päringute tegemist, rikete parandamise
korraldamist jne.

Kuigi kliendiandmete kohta võib päringuid teha telefoni teel, nõutakse kõikide nimetatud andmetes tehtavate
muutuste edastamist kirjalikus vormis. Kõikidest riketest teatatakse telefoni teel, ning kui riket ei kõrvaldata
kahe päeva jooksul pärast teate edastamist, tehakse kliendile kahe päeva abonenttasu suurune tagasiarvestus iga
viivitatud päeva eest.

ET juhtkond arvab, et on veel piisavalt ruumi selliste klienditeenuste efektiivsuse tõstmiseks, mis hõlmavad
kirjalike dokumentide koostamist ning on seetõttu aeganõudvad. 1999. aastal on kavas terve rea uute
arvutisüsteemide rakendamine ning olemasolevate süsteemide täiustamine. See aitaks ET-l parandada oma
klienditeeninduse taset ning tõsta ühingusisest efektiivsust .

Lisaks ülaltoodule on uue Teleteenuste allüksuse ülesandeks kujundada ja viia ellu turundusstrateegia, mis
aitaks ET-l monopoli lõppedes edukalt konkurentsis püsida.

ET teostab regulaarseid kliendiuuringuid mitmete agentuuride kaudu. Läbiviidud eraisikutest klientide uuringud
näitasid, et eraklientide ostujõud on suhteliselt madal, et mobiiltelefonioperaatorid on ET võimalikud konkurendid
ja et teadlikkus lisateenuste kohta on suhteliselt madal. Uuringu kohaselt kasutasid ärikliendid püsiliintelefoni
teenuseid rohkem kui mobiiltelefoniteenuseid, eelistasid teenuse funktsionaalsust ja kvaliteeti hinnale ja tundsid
huvi lisateenuste, näiteks andmeside-, interneti- ja ISDNteenuste vastu. Uuringud näitasid ka seda, et hinnang
ET-le oli kas keskmine või üle keskmise. Toetudes uuringu tulemustele, planeerib ET suurendada turu
segmenteerimist, arendada oma andmesideteenuseid (eriti Internetiteenuseid), suurendada pakutavate lisateenuste
arvu, rebalansseerida tariifid ja arendada välja erinevad hinnapaketid erinevate kliendigruppide jaoks ning
koolitada kliente teenuste kasutamise osas.

Samuti on ET keskendunud oma infosüsteemide ja statistiliste andmebaaside arendamisele ning statistilise
analüüsi teostamise meetodite täiustamisele, et hinnata paremini teatud muudatuste, näiteks tariifide tõstmise
mõju ning arendada ja suunata uusi teenuseid nendele, kes seda kõige rohkem vajavad.

Lisaks ülaltoodule kavatseb ET oma monopoli staatust silmas pidades pöörata oma imago kujundamise asemel
suuremat tähelepanu turundustegevusele eelkõige uute toodete ja teenuste osas.

Arvete laekumine ja krediidikontroll

ET klientidele väljastatakse hetkel arveid igakuiselt vastavalt Eesti seadustes sätestatud nõudmistega. Arved
tuleb üldiselt tasuda kahe nädala jooksul arvates nende kättesaamisest ning neid saab tasuda nii ET
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klienditeeninduskeskustes kui ka otseülekandega kliendi pangakontolt ning muudel pankade ja postkontorite
poolt pakutud viisidel (väikese teenustasu eest).

Eraklientide krediidikontrolli teostatakse piirkondlikult, samas kui äriklientide ja suurklientide arvetega
tegeletakse Tallinnas. ET-s hetkel kasutusel olev krediidikontrolli kord, mis koostati 1998. aasta alguses, näeb
arvete mittetasumise korral ette meeldetuletust telefonitsi või kirjalikult. Juhul, kui arvet ei tasuta 15 päeva
jooksul pärast maksetähtaega, võidakse kliendi teenindamine ajutiselt katkestada. Kliendi lepingu lõpetamine
leiab tavaliselt aset üks kuu pärast teeninduse ajutist katkestamist, seda juhul, kui arvet ei ole ikka veel tasutud.
Nimetatud kord võib erineda suurklientide, näiteks Valitsusside puhul, mille puhul võidakse võimaldada pikemaid
krediidiperioode.

Arvete kohta saab päringuid teha ja neid saab vaidlustada teeninduskeskustes või kirja teel. Sellistel juhtudel ei
nõuta tavaliselt vaidlustatud summade tasumist arve tähtaja saabudes. Kuigi taolisi päringuid ja vaidlustamist
võib teha ka telefoni teel, kuulub arve siis täielikule maksmisele tähtaegselt.

1998. aasta 30. septembri seisuga ulatus tähtajaks tasumata arvete kogusumma 60,5 miljoni kroonini, millest
42,2 miljonit olid vähem kui 30 päeva tähtaja ületanud võlgnevused.

Alates 1998. a. on ET rakendanud 50%-list provisjoni võlgnikele, kelle telefon on ajutiselt suletud ja 100%-list
provisjoni juhtudel, kui võlg on maksmata üle ühe kuu pärast telefoni lõplikku väljalülitamist. Provisjone
arvutatakse iga kuu.

Suuremahuliste pettuste kahtluses tellis ET uuringu pettuste uurimise osakonna vajalikkuse kohta. Uuringu
kohaselt on võimalik, et ET võib pettuste tõttu kaotada kokku 100 miljonit krooni aastas. Kuigi ET juhtkonna
arvates on selline hinnang liiga kõrge, on palgatud nõustaja ja kavatsetakse luua umbes kaheksaliikmeline
meeskond pettuste avastamiseks ja ärahoidmiseks.

Investeeringute programm

Viimastel aastatel on ET teostanud mitmeid projekte, et arendada ja kaasajastada oma sidevõrku. ET poolt
31.12.2000 lõppeval kaheaastasel perioodil ulatuvad sidevõrku paigutatavad investeeringud 1,2 miljardi kroonini.
ET on arvestanud, et nimetatud investeeringute põhieesmärgiks on võrgu võimsuse ja ulatuse suurendamine,
hoolduskulude vähendamine suureneva digitaaltehnoloogia kasutamise teel ning tema poolt osutatavate teenuste
kvaliteedi parandamine ja teenuste hulga suurendamine.

ET investeerimisprojektid koostatakse projektijuhi juhendamisel tehnilise ja finantsmeeskonna poolt. Iga
projektijuht peab täitma üksikasjaliku investeeringu hindamise lehe, mis sisaldab maksumuse analüüsi ja
informatsiooni igakuiste rahavoogude kohta. Projekti elluviimisel võrreldakse projekti tegelikku maksumust
detailse eelarvega, arvestades ka võimalike lisakulutustega, mis kuuluvad täiendavale hindamisele ning eraldi
kinnitamisele ET peadirektori poolt.

ET kavatsuste kohaselt suunatakse kaheaastasel perioodil lõpptähtajaga 31. detsember 2001. a. tehtavad
investeeringud peamiselt juurdepääsuvõrgu täiendamisse (ligikaudse maksumusega 250 miljonit krooni aastas),
transmissioonivõrgu laiendamisse (ligikaudse maksumusega 80 miljonit krooni aastas) ning mahu suurendamisse
peamiselt uute telefonijaamade hankimise teel (ligikaudse maksumusega 30 miljonit krooni aastas). Eriti loodab
ET enne 2000. aasta lõppu oluliselt suurendada oma võrgu digitaliseerituse astet Tallinna äripiirkondades vanade
analoogseadmete väljavahetamise teel.

Lisaks sellele on ET kinnitanud projekti RAS1000, mille eesmärgiks on telefonivõrgu arendamine hõredalt
asustatud piirkondades, kus kasutatakse raadiotehnoloogiat. ET hinnangul vajavad kaasaegseid telefoniteenuseid
nimetatud piirkondades ligikaudu 24 000 inimest. Projekti teostamise käigus on samuti ette nähtud olemasolevate
piiratud võimsusega põhiliinide väljavahetamine. Need liinid teenindavad praegusel hetkel umbes 6000 klienti.
Leping on sõlmitud Ericsson AB-ga ning on esitatud esimesed seadmete tellimused 30 000 kliendi teenindamiseks.
Projekti teostamise tähtajaks on planeeritud aasta 2000 ja selle hinnanguline maksumus on 365 miljonit krooni.

ET on teinud 1995. a. investeeringuid summas 399,2 miljonit krooni, 1996. a. summas 528,4 miljonit krooni,
1997. a. summas 666,8 miljonit krooni ja 1998. a. hinnanguliselt summas 665 miljonit krooni.
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Alljärgnevalt on toodud ET tehtud investeeringute jaotumine Eestis arvestatuna tuhandetes kroonides.

1995 1996 1997 1998
Eesti kokku 399,253 528,415 666,777 665,055
Harju Maakond 174,818 257,776 352,966 401,366
sh. Tallinn 149,247 234,158 311,890
Hiiu maakond 29,435 14,718 2,960 13,294
Ida-Viru maakond 30,764 35,199 66,577 45,378
Jõgeva maakond 3,239 4,828 13,241 10,558
Järva maakond 3,702 11,893 13,031 8,973
Lääne maakond 28,065 13,340 9,873 9,781
Lääne-Viru maakond 17,525 10,837 10,944 23,452
Põlva maakond 392 9,719 9,563 2,245
Pärnu maakond 42,054 26,767 43,155 36,109
Rapla maakond 1,666 8,454 8,597 4,746
Saare maakond 2,836 28,516 22,109 14,712
Tartu maakond 32,642 32,754 79,701 51,734
Valga maakond 733 16,995 10,865 7,438
Viljandi maakond 19,215 30,803 17,049 11,823
Võru maakond 12,167 25,816 6,147 11,735
Maakondade vahel
jaotamata 11,711

1998 a. prognoos põhineb aasta esimese 10 kuul ning selline prognoos võib tegelikkusest erineda.

Alljärgnevas tabelis on toodud investeeringute jaotumine objektide vahel miljonites kroonides (1998. a.
investeeringute suurused on hinnangulised ning võivad muutuda):

1995 1996 1997 1998E
Ehitised 13,4 28,2 34,7 41
Masinad ja seadmed 6,3 - 14 25
Infotehnoloogia 14 23,7 45,2 34,5
Telefonivõrk 357,1 447,1 568,7 545,6
Muud 8,4 29,4 4,1 19
Kokku 399,2 528,4 666,7 665

1998 a. prognoos põhineb aasta esimese 10 kuul ning selline prognoos võib tegelikkusest erineda.

Konkurents

ET arvab, et tema monopoliseisundi lõppedes 2000. aasta lõpus tuleb tal asuda otseselt konkureerima, seda eriti
rahvusvaheliste telefoniteenuste osas. ET teeb konkurentsiolukorraga kohanemiseks ettevalmistusi, arendades
ja ajakohastades oma telefonivõrke, teostades halduslikku ümberkorraldamist ja võttes kasutusele meetmeid
efektiivsuse suurendamiseks ning tulemuslikkuse parandamiseks oma praeguste tariifistruktuuride
ümberkorraldamise teel. Põhitähelepanu on pööratud klienditeenindusele ja turundustegevusele ning uutele
teenustele.

ET juhtkond usub, et pärast ET monopoliseisundi lõppemist võivad konkurentsi pakkuma hakata uued turule
pürgijad. ET on arvamusel, et peale EMT võivad ET-le rahvusvaheliste telefoniteenuste osutamisel ning vähemal
määral ka kohalike ja kaugekõneteenuste osutamisel hakata konkurentsi pakkuma üks kahest või mõlemad
mobiiltelefonside operaatorfirmad. Lisaks sellele on võimalikeks tulevasteks konkurentideks ka hetkel tegutsevad
kaabel-TV- ja infrastruktuuriettevõtted. Taolise konkurentsi ulatus ja mõju ET-le sõltub tervest reast teguritest,
kaasa arvatud sellest, millises ulatuses ET on rakendanud oma strateegiaid konkurentsivõime suurendamiseks,
samuti potentsiaalsete konkurentide äristrateegiatest, suutlikkusest ja rahalistest vahenditest, domineerivatest
turutingimustest konkurentsi tekkimise hetkel ning antud ajahetkel kehtivatest turuosalisi puudutavatest Eesti
seadustest.
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Kuigi ET ei ole püsitelefoniteenuste osutamisel konkurentsi vastu täielikult kaitstud, ei tunneta ta antud alal
praegusel hetkel märkimisväärset konkurentsi ning on arvamusel, et enne tema monopoliseisundi lõppu on
taolise konkurentsi tekkimine ebatõenäoline.

Siiski osutavad ET-le hetkel konkurentsi kolm mobiiltelefonside operaatorfirmat ning andmesideteenuste
osutajad, kuna  andmesideteenuste turust omab ET hetkel suhteliselt väikest turuosa.

Tulevikus tekkivat konkurentsi Eesti püsitelefoni turul võib mõjutada ka areng side- ja infotehnoloogia
valdkonnas. Tehnoloogilised uuendused on viinud infoedastuse alternatiivide arvu suurenemiseni.Nendeks
alternatiivideks on muuhulgas mobiiltelefonside mitmed vormid, raadiolingid ja internetiside, kusjuures kõiki
loetletuid võib vaadelda  võimalike konkurentsiallikatena. Nagu mistahes konkurentsitingimustes toimivas
ärikeskkonnas, ei saa ka siin kindlalt öelda, millist mõju avaldab suurenenud konkurents ET äritegevusele või
tulevikuväljavaadetele.

ET tegutseb vaba konkurentsi tingimustes andmeside teenuste turul ja astub samme, et võistelda selles valdkonnas
edaspidi efektiivsemalt. ET möönab, et ta ei ole põhiteenuste osutamisel veel täielikult kasutanud oma
monopoolsest seisundist tulenevaid võimalusi .

Infotehnoloogia ja aasta 2000

ET kasutab hetkel mitmeid erinevaid tarkvarasüsteeme ning olemasolevate süsteemide uuendamine või
täiustamine on kas planeeritud või juurutamisjärgus. Juhtkond usub, et uute süsteemide ja täiustuste
kasutuselevõtmine suurendab olulisel määral efektiivsust hetkel paberkandjatel põhinevate protsesside
automatiseerimise teel ning kõigile ET organisatsioonidele ühise juurdepääsu võimaldamise kaudu kliendiinfole.
ET sätestas 1998. aasta eelarves ning näeb 1999. aasta eelarves ette  vastavalt 30 ja 45 miljonit krooni
infotehnoloogilistele uuendustele ja täiendustele.

ET infotehnoloogiaallüksus loodi jaanuaris 1997.See koosneb 61 täiskohaga töötajast ning mõnedest osalise
tööajaga töötajatest ja konsultantidest. Kõik ET-s kasutatavad tarkvarasüsteemid on kaitstud erinevate
turvasüsteemidega.

ET on loonud vastava meeskonna, kes tegeleb aastaga 2000 seonduvate küsimustega. Seda projekti alustati
1997. a. oktoobris ja meeskonda kuuluvad antud hetkel 14 inimest. Kavandatakse 2000. aasta auditi tegemist
sõltumatute konsultantide poolt ning plaane ettenägematute asjaolude lahendamiseks. ET juhid on arvamusel,
et on veel vara määratleda 2000. aasta mõju ET tegevusele.

Varad

ET põhivarad koosnevad peakontorist Tallinnas, üleriigilistest vahejaamadest üle Eesti ja piirkondlikest
klienditeeninduskeskustest. Kokku oli ET omandis 30. septembri 1998 seisuga 314 objekti ja ET rentis 563
objekti. Seoses digitaliseerimisega on vabanenud osa seniseid tootmispindu, mille väljarentimisest saadi 1997.
aastal renditulusid u. 5,4 miljonit krooni.

01. jaanuari 1999. a. seisuga oli ET omandis ehitisi ja maatükke Tallinnas 48, Harjumaal 64, Raplamaal 13,
Lääne-Virumaal 22, Ida-Virumaal 44, Jõgevamaal 19, Järvamaal 21, Tartumaal 44, Põlvamaal 25, Võrumaal
19, Valgamaal 33, Viljandimaal 19, Läänemaal 34, Pärnumaal 33, Saaremaal 22 ja Hiiumaal 15. 01. jaanuari
1999. a. seisuga rentis ET ehitisi, ruume ja pindu Tallinnas 70, Harjumaal 54, Raplamaal 32, Lääne-Virumaal
45, Ida-Virumaal 35, Jõgevamaal 21, Järvamaal 24, Tartumaal 51, Põlvamaal 18, Võrumaal 31, Valgamaal 19,
Viljandimaal 49, Läänemaal 10, Pärnumaal 64, Saaremaal 34 ja Hiiumaal 8 ühikut.
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A/S EESTI TELEFON BILANSIS OLEVAD EHITISED JA KRUNDID

30.09.1998
Hoonete Aadress Ehitised Hoone Krundi Bilansiline
arv netopind pind jääkväärtus

m² m² tuhandetes
kroonides

30.09.1998
seisuga

Endla t. 16 Emajaam 6 036 3 632 33 034
Koorti t.   15 Emajaam 4 694 2 517 19 215
Kreutzwaldi t. 12 Peakontor 2 353 1 242 8 109
Kuuse t.4 Rahvusvaheline transiitjaam 714 1 462 5 733
Sôle t. 14 Kontor 3 194 10 084 37 233
Sôpruse pst. 193 Emajaam 5 190 6 228 15 523

48 Tallinn kokku 56 350 227 876 182 256
64 Harju maakond kokku 18 200 159 403 24 336
13 Rapla maakond kokku 4 292 39 138 8 316
22 Lääne-Viru maakond kokku 6 367 39 953 7 344
44 Ida-Viru maakond kokku 19 531 66 634 27 609
19 Jõgeva maakond kokku 3 876 33 846 7 584
21 Järva maakond kokku 7 410 48 725 22 785
39 Tartu maakond kokku 15 556 62 488 35 666
25 Põlva maakond kokku 3 702 23 672 8 414
19 Võru maakond kokku 5 024 22 489 5 481
33 Valga maakond kokku 8 896 38 229 17 070
19 Viljandi maakond kokku 4 510 12 342 6 322
34 Lääne maakond kokku 7 404 80 765 18 157
33 Pärnu maakond kokku 7 245 54 359 22 452
22 Saare maakond kokku 5 297 39 314 6 932
15 Hiiu maakond kokku 1 965 12 677 8 762
470 KÕIK KOKKU  : 175 623 961 910 409 485
Kuuse tn. maa on kinnistu.

Muud maad on maakasutuses maamaksu alusel.

A/S  EESTI  TELEFON VÄLJAST RENDITUD PINNAD 30.09.1998

Piirkond rendipind m²

Kokku Tallinn 5 665.6

Kokku Harjumaa 4 178.9

Kokku Raplamaa 1 152.7

Kokku Lääne-Virumaa 2 630.7

Kokku Ida-Virumaa 4 697.3

Kokku Jõgevamaa 2 745.6

Kokku Järvamaa 1 752.3

Kokku Tartumaa 2 226.8

Kokku Põlvamaa 1 184.4

Kokku Võrumaa 1 303.7

Kokku Valgamaa 633.7

Kokku Viljandimaa 1 881.7

Kokku Läänemaa 614.2
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Kokku Pärnumaa 3 041.4

Kokku Saaremaa 1 148.9

Kokku Hiiumaa 211.5

Kokku rendipindu 35 069.3

Pärast halduslikku ümberkujundamist vaatab ET kinnisvaraosakond varad üle, et määrata kindlaks
võõrandamiseks sobilikud objektid. 1997. a. müüdi 17 objekti 19,7 miljoni krooni eest bilansilise jääkväärtusega
13,6 miljonit krooni. 1998. a. 9 kuuga on müüdud 9 objekti 0,7 miljoni krooni eest bilansilise jääkväärtusega
1,1 miljonit krooni. Hetkel on võõrandamiseks määratud kuni 36 objekti, mille bilansiline jääkväärtus on
30.09.1998 seisuga 25 miljonit krooni, kuigi nimetatud varade võõrandamisest loodetakse saada reaalset tulu
ainult ligikaudu 7 miljonit krooni. Sellega seoses otsustas ET hinnata alla ühe varaobjekti maksumus 20 miljoni
krooni võrra 1998. a. üheksa kuu seisuga. Aastaaruande koostamisel kavatseb ettevõtte juhtkond kriitiliselt üle
vaadata ka muude hoonete raamatupidamisväärtused. Seda arvestades on 1998 a. 9 kuu aruannetes tehtud
täiendav provisjon suuruses 35 miljonit krooni.

ET varade  bilansiliseks väärtuseks on praegusel hetkel nende hinnanguline väärtus nimetatud varade üleminekul
ET-le 1992. aastal. Seetõttu on võimalik, et mõnede või kõigi ülejäänud varade bilansiline väärtus võib olla
suurem või väiksem kui nende hetke turuhind. Sellega seoses otsustas ET lisada oma 1998. a. esimese üheksa
kuu finantsaruannetesse 20 milj. krooni suuruse provisjoni ühe nimetatud vara osas.

Uuringu- ja arendustegevus

ET uuringu- ja arendusallüksus vastutab uute toodete ja teenuste arendamise ja turule toomise eest. Allüksus on
jaotatud kaheks eraldi sektsiooniks, mis tegelevad kõne- ja andmeteenuste arendamisega. Tootearendussektsioon
tegeleb uute teenuste arendamisega turustatavateks toodeteks ning Turundussekstioon tegeleb kliendi vajaduste
uurimisega, ettevõttesiseste koolitusmaterjalide koostamisega ning kõikide uute toodetega seonduvate
reklaamürituste koordineerimisega. Allüksus loodi pärast ET administratiivset restruktureerimist 1997. aasta
jaanuaris ning koosnes 30. septembri 1998. aasta seisuga 32 töötajast.

Osakonna arendustöö keskpunktis on hetkel ISDN tooted, suletud kasutajagrupp,centrex teenused ning erinevad
andmeside tooted.

ET juhtkond ja töötajad

ET-d juhib peadirektor, kes on ka juhatuse esimeheks. Juhatuse liikmed (ning esimees) nimetatakse ametisse
nõukogu poolt, mis omakorda valitakse aktsionäride koosoleku poolt.

Nõukogu

Toomas Sõmera, nõukogu liige. Vanus 53. Hr. Sõmera lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika eriala
1975. aastal. Aastast 1991. on ta Ühingu juhataja ning peadirektor. Hr. Sõmera kuulub mitme tunnustatud
organisatsiooni —  näiteks Tallinna Tehnikaülikooli — vilistlasühenduse juhtorganitesse.

Mart Nurk, nõukogu liige.  Hr. Nurk on 1969. a. lõpetanud Stockholmi ülikooli bakalaureusena õigusteaduse
alal. 1995. aastasst on ta Telia AB asepresident ning Baltikumi osakonna juht. Aastatel 1991-1994 töötas ta
Rootsi ajalehe Aftonbladet turundusdirektorina ning reklaamiosakonna juhina. Hr. Nurgal on kaks täisealist
last, ta on abielus 1969. aastast.

Rein Koov, nõukogu liige. Vanus 39. Hr. Koov  lõpetas 1982. a.Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna cum
laude. Käesoleval hetkel töötab Sthenos Grupi tegevdirektorina. 1997. a. töötas hr. Koov Tallinna Pank Asset
Management tegevdirektorina ning enne seda alates 1993. aastast Tallinna Panga harukontorite osakonna juhina.
Hr. Koov on abielus ning tal on kolm last.

Juhani Armas Vienola, nõukogu liige. Vanus 49. Hr. Vienola lõpetas 1974. a. Vaasa School of Economics
magistrikraadiga majandusteaduse alal. 1998. a. esimesest juunist on ta  Sonera rahvusvaheliste operatsioonide
osakonna vanem asepresident. Enne seda töötas hr. Vienola sama osakonna asepresidendina. Aastatel 1996-
1997 oli ta Telecom Finland osakonna asepresident ning aastatel 1994-1995 sama äriühingu võrkude grupi
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osakonna asepresident. 1998. a. seisuga osaleb hr. Vienola peale ET ka Lattelekomi, Baltic Tele, Sonera AB,
Amber Holding, Lietuvos Telekomas, North West-GSM ja AXXON juhtorganite töös. Hr. Vienola hobideks
on kirjandus ning golf.

Juhatus

Jaan Sven Männik, tegevdirektor ja juhatuse esimees. Vanus 53. Hr. Männik omandas magistrikraadi
masinaehituse erialal Lundi Ülikoolis. Aastatel 1974-1989 töötas ta rahvusvaheliste projektide juhina esmalt
Rootsi firmas KMW ning seejärel Alfa-Lavalis. Teliasse asus ta tööle investeeringute juhina 1989. aastal ning
töötas ET-s Tallinna võrkude direktorina ajavahemikul 1993-1995. Telias töötades nimetati ta ET tegevdirektoriks
ning juhatuse esimeheks vastavalt 1997. aasta jaanuaris ja augustis. On samuti AS Teabeliini nõukogu esimees
ja AS EsData nõukogu liige.

Jorma Juhani Kilpeläinen, finantsdirektor ja juhatuse ase-esimees. Vanus 53. Hr. Kilpeläinen omandas
baccalaureus artiumi kraadi majanduse ja ärijuhtimise erialal Helsingi Majanduskoolis. Ajavahemikul 1966-
1996 — kuni tema tööleasumiseni ET-sse — töötas hr. Kilpeläinen mitmetel erinevatel ametikohtadel Soome
ettevõtetes ja muudes Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Prantsusmaa ja Venemaa ettevõtetes. Aastatel 1985-1990 töötas
hr. Kilpeläinen veel ka kaubandusnõunikuna Soome Suursaatkonnas Kreekas. Hr. Kilpeläinen asus ET-s tööle
1996. aasta juulis finantsdirektorina, valiti juhatuse liikmeks 1997. aasta augustis ning juhatuse ase-esimeheks
1998. aasta juunis. Hr. Kilpeläinen lahkub ET-st 1999. aasta 1. juunil.

Valdo Kalm, juhatuse liige. Vanus 32. Hr. Kalm lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureusena elektrotehnika
erialal. Hr. Kalm on töötanud ET-s (ning selle eelkäijates) mitmetel erinevatel ametikohtadel alates 1986. aastast.
Ta valiti juhatuse liikmeks 1997. aasta augustis ning 1998. aastal asus ta juhtima Teleteenuste allüksust. Samuti
on ta [Tallinna Botaanikaaia] nõukogu liige ning mitte-tulundusühingu ‘oti Klubi juhatuse liige.

Irina Morozova, juhatuse liige. Vanus 53. Pr. Morozova omandas bakalaureuse kraadi elektrotehnika erialal
B. Brjujevitsi nimelises Leningradi Elektrotehnika ja Side Instituudis. Enne ET asutamist töötas ta
telefonkaugsidejaamas alates 1968. aastast. ET asutamisel 1992. a. töötas ta rahvusvaheliste ja kaugekõnede
osakonna juhatajana. Sellest ajast alates on ta töötanud mitmetel erinevatel ametikohtadel.1997. aastal nimetati
ta Televõrkude allüksuse direktoriks ning 1998. aastal juhatuse liikmeks.

Andres Käärik, juhatuse liige. Vanus 34. Hr. Käärik omandas bakalaureuse kraadi raadiotehnika erialal Tallinna
Polütehnilises Instituudis. Hr. Käärik on töötanud ET-s (ning selle eelkäijates) mitmetel ametikohtadel alates
1987. aastast. Ta on Teleteenuste Arenduse allüksuse direktor alates 1997. aasta jaanuarist ning juhatuse liige
alates 1998. aasta aprillist. Ta on ka AS Teabeliin nõukogu liige.

Nõukogu ja juhatuse liikmete olulised ärihuvid

Toomas Sõmeral, Jaan Sven Männikul, Jorma Juhani Kilpeläinenil, Valdo Kalmil, Irina Morozoval, Andres
Käärikul ja Juhani Armas Vienolal olulisi ärihuve ei ole.

ET nõukogu liige Rein Koovil on oluline ärihuvi AS-is Sthenos Invest (100% osalus) ja Mart Nurgal AB-s
Matinu Konsult (100% osalus).

Töötajad

Seisuga 30. september 1998. töötas ET-s 3132 põhi- ja 60 poole kohaga töötajat. Ligikaudu 35% ET töötajatest
on ESAL-i ehk Eesti Sidetöötajate Ametiühingute Liidu  liikmed. ESAL-iga on ET sõlminud kollektiivlepingu,
mis kehtib kuni 31. detsembrini 1998 ning kui pooled ei lepi kokku teisiti, pikeneb automaatselt järgnevaks
üheks aastaks. Nimetatud leping reguleerib individuaalsete töölepingute sisu, sealhulgas töötundide arvu, puhkust,
töötasu, tööohutust, koolitust ja informatsiooni vahetust ET ja ESAL-i vahel.

ET-s ei ole toimunud ühtki tööalast rahutust alates ettevõtte asutamisest 1992. aasta detsembris ning juhtkond
usub, et suhted töötajatega on head. ET põhikohaga töötajad töötavad nelikümmend tundi nädalas, nende
maksimaalne lubatud tasustatud ületunnitöö on 200 tundi aastas ning nende puhkuse pikkus on 33 päeva aastas.
Keskmine töötasu ET-s oli 1997. aastal ligikaudu 40 protsenti kõrgem kui riiklik keskmine töötasu 45 000
krooni aastas. Töötajad saavad ka muid soodustusi, näiteks arstiabi ja kindlustusi.
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Alljärgnevas tabelis on ära näidatud mõningased andmed töötajate arvu kohta erinevate kategooriate lõikes
seisuga 31. oktoober 1996, 1997 ja 1998. Statistilistel eesmärkidel on ET kohustatud esitama Eesti
Statistikaametile iga aasta oktoobriks aruande töötajate keskmise arvu kohta. Alljärgnevas tabelis toodud numbrid
hõlmavad põhikohaga töötajate arvu, millele on liidetud ka poole kohaga töötajate arvu ekvivalent põhitöökohtade
suhtes:

31. oktoober
1996 1997 1998

Juhtivtöötajad 320 354 295
Juhtivspetsialistid 343 524 408
Spetsialistid 834 676 943
Kantselei 666 563 477
Tehniline personal 1206 1139 824
Autojuhid 83 37 17
Lihttöölised 251 227 172
Kokku 3703 3520 3135

Kuigi töötajate koguarv on viimastel aastatel vähenenud, on toimunud nihe madalapalgaliste töötajate osast
kõrgemalt tasustatud ja haritumate töötajate poole. ET loodab, et taoline suund jätkub vähemalt 1998. ja 1999.
aastal ning et  töötajate koguarv väheneb veelgi, kuna ühing üritab parandada tegevuse efektiivsust. ET-l ei ole
tänaseni olnud mingeid raskusi seoses tööjõu vähendamisega ning loodab, et neid ei teki ka  ka tulevikus.

ET nõukogu liikmetele maksti 1998. a. tasusid kokku 240 000 krooni. ET tegevjuhtkonnale maksti sama tähtaja
jooksul summeerituna 5 298 200 krooni.

Tütarettevõtjad

Käesoleval hetkel on ET-l üks tütarettevõtja. AS Teabeliin tegeleb telefoninumbritega seonduva teabe andmise
ning kogumisega. AS Teabeliin asutati 1996. aastal. ET omandis on 60% kõigist AS-i Teabeliin aktsiatest.
Teiseks aktsionäriks on AS Telemedia Eesti. AS Teabeliin 1997. a. majandusaasta käive oli 19,3 milj. krooni,
netokasum 0,7 milj. krooni ja netovarad 3,5 milj. krooni.

Tehingud seotud osapooltega

ET on lepingupooleks lepingutes EMT, oma praeguste vähemusaktsionäride Telia ja Soneraga ning teatud
riigiasutustega. Kõik sellised lepingud on sõlmitud vabadel läbirääkimistel kokkulepitud normaalsetel tingimustel.
Samadel põhimõtetel on sõlmitud aktsionäride lepingud ning lepingud Strateegiliste Investoritega
finantseerimiseks ja telefoniteenuste osutamiseks riigiasutustele.

Kohtuvaidlused

ET ja Riigi vastu on algatatud kaks Ühingu seisukohast olulise tähtsusega  hagimenetlust. Esitatud hagid
põhinevad peamiselt väidetel Kontsessioonilepingu seadusevastasuse kohta. Ühes menetluses on hagejaks AS
Ritabell ning teises Tanel Järvet. Mõlemas menetluses on kostjad esitanud vastused. Kohtuprotsessid võivad
kujuneda pikaks, sest läbida tuleb erinevaid kohtuinstantse. Samas ei saa täielikult välistada, et kohus otsustab
tunnistada teatud ET ainuõigused tühiseks. Eelnevas lauses toodut ei tule käsitleda õigusarvamusena, vaid
tähelepanu juhtimisena tulevikus saabuda võivatele sündmustele ning nendega seonduvatele riskidele.

AS Eesti Mobiiltelefon

Sissejuhatus

Eesti Mobiiltelefon (“EMT”) on nii kasutajate arvu kui ka tulude poolest suurim kolmest mobiiltelefonside
operaatorist Eestis. 30. septembriks 1998. a. oli EMT-l u 136 000 klienti, kes moodustasid ligikaudu 9,3% selle
kuupäeva arvestuslikust rahvaarvust. 1997. a.  moodustasid  EMT tuludest 97,1% mobiiltelefonsideteenuse
osutamise eest saadud tasud ja kõnemaksumusest saadud sissetulekud (sealhulgas roaming kõnedest ja kõnedest
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siseriiklikelt püsiliinidega telefonidelt). 1997. a. olid EMT äritulud 892,6 miljonit krooni näidati puhaskasumiks
(pärast maksude maha arvestamist) 239 miljonit krooni. 1998. aasta esimesel üheksal kuul oli EMT grupi
(EMT ja selle konsolideeritud tütarettevõtjad) ettevõtete konsolideeritud äritulu majandustegevusest 1,014
miljardit EEK-i.

Kuni Ühingu restruktureerimiseni oli 51% EMT aktsiate omanikuks Ühing, 24,5% omanikuks Sonera ja 24,5%
omanikuks Telia. EMT aktsionärid on sõlminud Aktsionäride lepingu, mis muuhulgas defineerib EMT põhilised
ärilised eesmärgid ja reguleerib ühingu juhtimist. EMT-l on litsents pakkuda mobiiltelefonside teenuseid vastavalt
NMT-450, NMT-900, GSM-900 ja GSM-1800 standarditele kuni 31. augustini 2006. a.

Pärast Ühingu restruktureerimist omandab Ühing 100% EMT aktsiatest.

Alates esimese litsentsi saamisest 1991. aastal on EMT strateegiliste investorite abil püüdnud arendada kõigepealt
NMT-450 analoogvõrku,  alates 1995. aastast GSM digitaalset mobiiltelefonsidevõrku. 1998. a. lõpu seisuga
kattis EMT GSM-i võrk 95% Eesti territooriumist ja arvestuslikult 98% elanikkonnast, samas kattis EMT
analoogvõrk 98% territooriumist ja arvestuslikult 99% elanikkonnast. Lisaks sellele on EMT sõlminud
rahvusvahelisi roaming lepinguid, mis tagavad tema klientidele juurdepääsu mobiiltelefonside teenustele 59
välisriigis, s.h. kõigis Euroopa riikides.

EMT on kasutanud kahe strateegilise investori, Sonera ja Telia, kogemusi juhtimises, tehnilistes ja muudes
tegevusvaldkondades ning mujal, eriti oma võrgu väljaehitamise algusaastatel. EMT edu aluseks võib olla ka
asjaolu, et EMT-le anti välja  esimene mobiiltelefonsideteenuste litsents Eestis.

EMT juhatus usub, et Eestis on märkimisväärne rahuldamata nõudlus telekommunikatsiooniteenuste järele.
Seda kinnitab püsiliintelefonide tihedus  ja ootenimekiri püsitelefoniteenuste kasutamiseks (seisuga 30.09.1998
umbes 65 500 taotlejat). Mobiiltelefone omavate isikute tihedus Eestis (seisuga 30.09.1998) oli hinnanguliselt
17%. EMT usub, et Eestis tekitavad pideva nõudluse mobiiltelefonsideteenuste järele tõenäoliselt
telekommunikatsiooniteenuste nõudluse kõrge tase Skandinaavia maades koos Skandinaavia maade kultuurilise
mõju ja Eesti üldiselt eeldatava majanduskasvuga, samuti Skandinaaviamaade kultuuriline mõju.

EMT registreeritud aadress on Sõle 14, Tallinn.

Mobiiltelefonside tehnoloogia

Ülevaade

Mobiilsed telekommunikatsioonisüsteemid kasutavad analoog- ja digitaaltehnoloogiat. Mobiiltelefonivõrkude
poolt kasutatav raadiosageduste spekter on jagatud paljudeks sagedusaladeks, millest igaüks on jagatud
raadiosageduskanaliteks.

Digitaalsüsteemid

Digitaaltelekommunikatsioonivõrke rakendati esmalt 1990ndate alguses tänu nende analoogsüsteemidest
parematele tehnilistele näitajatele. Digitaalsüsteemid võimaldavad võrreldes analoogsüsteemidega tõhusamat
raadiosagedusspektrit , täiustusi kõnekvaliteedis, turvalisuses (kogu andmeedastus on kodeeritud) ja laiemaid
roamingu võimalusi. Lisaks sellele pakuvad digitaalsed süsteemid ka laiemat teenuste ringi (näiteks
lühisõnumiteenus (SMS), laiendatud faksiteenus, suurendatud andmeedastus, kõne ja helistaja identifitseerimine
ja kõikvõimalikud muud täiendavad teenused). Lisaks võimaldab digitaaltehnoloogia efektiivsemat patareitoite
kasutamist kui analoogsüsteemide puhul  Tänu sellele on võimalik kasutada väiksemaid ja kergemaid käsitelefone,
mis on mobiiltelefonsideteenuste kasvu juures oluline. Nendel põhjustel on GSM ja teised digitaalsüsteemid
asendamas analoogsüsteeme eriti Euroopas, kust GSM on pärit ja kus seda laialdaselt kasutatakse.

Antud hetkel on kasutusel neli põhilist mobiiltelefonside standardit: Euroopas, Austraalia ja paljudes Aasia,
Aafrika, Ladina-Ameerika ja Araabiamaades kasutatav GSM standard; Jaapani digitaalsüsteem; ja kolm Ameerika
Ühendriikide digitaalsüsteemi, millest üks on GSM variant (PCS 1900).
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GSM

GSM arendati välja selleks, et lihtsustada ning soodustada  telekommunikatsioonisüsteemide ühtlustamist ja
integratsiooni Euroopa Liidus. CEPT, Euroopa posti ja telekommunikatsioonitalituste organisatsioon, alustas
1982. aastal kogu Euroopa mobiiltelefonsidesüsteemi arendamist 900 MHz lainealal. 1987. aastal kirjutasid 13
Euroopa riiki alla vastastikkuse mõistmise protokollile (“GSM MoU”), millega terves Euroopa võeti vastu
GSM standard. 1991. aastal täiendati GSM MoU kokkulepet, et võimaldada riikidel, kes ei ole CEPT liikmed,
ka sellega ühineda. 1998. a. oktoobri keskpaigaks olid GSM MoU-le allakirjutanud 228 operaatorit 119 riigist
ja territooriumilt.

GSM süsteemi võtmekomponendiks on SIM-kaart, mis võimaldab käsitelefoni kasutajat identifitseerida. Kaardil
säilitatud andmed identifitseerivad klienti nii võrgu jaoks kui ka teenuste jaoks, milleks antud kliendil on õigus.
Kuna kliendi identiteet on kaardil, võib reeglina iga aparaati kasutada ühenduses SIM-kaardiga, sest see kannab
kliendi identiteeti edasi. Ilma kehtiva SIM-kaardita ei ole võimalik aparaati normaalselt kasutada.

GSM 1800

GSM 1800, varemalt tuntud kui DCS 1800, on 1991. aastal vastu võetud Euroopa standard. GSM 1800 on oma
olemuselt nagu GSM 900 süsteem kõrgemal lainealal, kuigi sellel on märkimisväärselt suurem maht kui GSM
900-l. GSM 1800 nn kärje praktikas kasutatav maksimumraadius on võrreldes GSM 900 maksimaalse 35
kilomeetriga (70 kilomeetrit laiendatud kärje ulatus) tavaliselt väiksem. GSM 900 puhul. Selle tulemusena
loovad kärgede arv geograafilises piirkonnas ja järelikult sageduse uuesti kasutamise võimalus mittekülgnevates
kärgedes lisamahtu. Väiksem GSM 1800 kärje raadius nõuab aga suuremat hulka võrguseadmeid, mis üldiselt
suurendab oluliselt sellise süsteemiga tegutsemise kulu eriti maapiirkondades. Nende tehniliste näitajate tõttu
on GSM 1800 kavandatud eelkõige linna, tihedasti asustatud ümbruskonda.

GSM 1800-l põhinevad teenused on käiku lastud mitmetes Euroopa maades, sealhulgas Suurbritannias,
Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes ja EMT poolt Eestis.

Infrastruktuur

Mobiiltelefonside võrkude infrastruktuur tugineb (põhineb) võrgu poolt kaetud geograafilise piirkonna jagamisel
kärgedeks, mille diameetrid varieeruvad paarisajast meetrist kuni 70 kilomeetrini, ja samaaegsel võrgusiseselt
mittekülgnevates kärgedes asuvate samasageduslike raadiokanalite uuesti kasutamisel. Vastavalt sellele on
raadiokanal, mida ühes kärjes kasutatakse telefonikõneks, samaaegselt kasutatav lähedalasuvas, mittekülgnevas
kärjes, ilma et tekiks häireid. See mitmekordistab sama kanali poolt teenindavate kasutajate arvu. Igas kärjes on
üks või enam tugijaama vastuvõtjat, mis on raadiosignaali kaudu ühenduses kärjes asuvate aktiivsete
mobiiltelefoni kasutajatega.

Kasutades mobiiltelefonsidevõrgus GSM tehnoloogiat, on igas kärjes installeeritud tugijaamad ühendatud
tugijaama kontrolleritega (“BSCs”), mis omakorda on ühendatud mobiilside keskjaamaga (“MSCs”). MSC-d
on ühendatud teiste MSC-dega samas võrgus ja teiste püsiliin- või mobiiltelefonside võrkudega. MSC-d
kontrollivad kõnede ühendamist ja lasevad mobiiltelefoni kasutajatel liikuda vabalt kärjest kärge, jätkates samal
ajal oma kõnet. Ühendused tugijaamade, BSC-de ja MSC-de vahel koosnevad transmissiooniliinidest, mis
sisaldavad kiudoptilisi kaableid, vaskkaableid ja mikrolaine linke.

Mobiiltelefonside võrgu mahtu saab suurendada mitmel moel, millest mõnda või kõiki saab kasutada ühenduses
teistega. Mõned tehnikad on iseloomulikud kõigile süsteemidele. Teisi saab kasutada ainult digitaalvõrkudes.
Suurenevat nõudlust saab rahuldada kõigepealt kärgedesse kanalimahtu lisades. Kui kõik kanalid on kasutatud,
võib mahtu suurendada mitmel moel, millest kaks levinumat on kärje sektoriteks jagamine ja kärje jagamine.
Kärje sektoriteks jagamine sisaldab lisasuundantennide paigaldamist (tüüpiliselt kolm suunda, mis asetsevad
üksteise suhtes 120 kraadi all) ja olemasolevale tugijaamale raadioseadmete  lisamist. Sellega suurendatakse
nende kõnede arvu, mida saab käsitleda antud piirkonda katva jaama poolt.  Kärje jagamine seisneb juba
olemasoleva kärje jagamises mitmeks kärjeks. See suurendab mittekülgnevate kärgede arvu antud geograafilises
piirkonnas ja võimaldab seal suuremat sageduste taaskasutust. Veel üks lahendus GSM võrkude mahu
suurendamiseks on selle tarkvara omaduste optimeerimise teel.  Tugijaamu ning nende poolt kasutatavaid
raadiovahendeid ja teenindavaid ühendusi opereerib keskne protsessor, mis teeb kindlaks, kuidas saab ressursse
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igal ajahetkel parimal viisil kasutada.

Telefonikõned GSM mobiiltelefonside süsteemis

Kui mobiiltelefonside kasutaja helistab, edastab mobiiltelefon raadiosignaali lähimale tugijaamale, mis juhib
kõne sellega ühendatud BSC-le, mis omakorda juhib kõne oma MSC-le. Kui määratud kõnesaaja on sama
võrgu kasutaja, juhitakse signaal MSC poolt tugijaamale, mis teenindab kärge, kus määratud kõnesaaja asub, ja
edastatakse seejärel tugijaama kaudu kõnesaajale. Muul juhul saadab MSC signaali teisele
telekommunikatsioonivõrgule läbi nende võrkude ühenduspunkti.

Väljastpoolt kasutaja mobiiltelefonside võrku sissetulevad kõned toimetatakse vastava telekommunikatsiooni
kandja poolt MSC-le, mis juhib kõne BSC-le ja läbi lähima tugijaama mobiiltelefonikasutajale.

Mobiiltelefonside võrk teostab järelevalvet tugijaama poolt mobiiltelefonilt vastuvõetud signaali tugevuse ja
kvaliteedi üle. Kui kasutaja liigub tugijaamast eemale, teeb süsteem kindlaks, kas signaali ei saaks paremini
vastu võtta teise kättesaadava tugijaama poolt. Sellisel juhul kantakse kõne üle sellesse tugijaama. See ülekanne
võtab aega sekundi murdosa ja üldiselt ei märka seda ükski kõne osapool. Kui mobiiltelefon liigub üle asukoha
või kärje piiri kõne ajal, paneb BSC algse tugijaama saatma kõne külgnevale tugijaamale, mis katab mobiiltelefoni
asukoha geograafilist piirkonda. Seda kutsutakse  kanalivahetuseks kärgede vahel.

Strateegia

EMT põhiline äristrateegia on jätkata Eestis juhtiva mobiiltelefonside teenuste pakkujana. Et seda eesmärki
saavutada, kavatseb EMT jätkata kõrge võrgukvaliteedi hoidmist  nii kaua kui võimalik, et pakkuda
kõrgetasemelist klienditeenindust ja kui vajalik, konkurentsivõimeliste hindadega teenuste pakette.

Võrgu kvaliteet

EMT juhatus usub, et GSM-võrgu kvaliteet, mis on muuhulgas hinnatav võrgu leviala ja mahuga, saab EMT
edu peamiseks määrajaks konkurentsivõitluses. Olles Eestis esimene GSM mobiiltelefonside litsentsi saaja, on
EMT geograafiline leviala Eestis märkimisväärselt laiem kui tema kahe konkurendi oma, ja juhatus usub, et
võrk on vastavalt ka kõrgema kvaliteediga. EMT GSM võrk katab antud hetkel rohkem kui 95% Eesti kogu
territooriumist ja umbes 98% elanikkonnast. EMT loodab, et GSM võrgu geograafiline ulatus saab suures
plaanis 1998. aasta lõpuks valmis ja seejärel keskendutakse peamiselt leviala kvaliteedi parandamisele. EMT
usub, et see toob endaga kaasa märkimisväärseid kapitalikulutusi vähemalt kahe järgneva aasta jooksul.

EMT on samuti ainuke analoogmobiiltelefonsidevõrgu pakkuja Eestis. See võrk katab peaaegu kogu maa ja
peaaegu kogu elanikkonna. Samas on analoogmobiiltelefonside tehnoloogia vähem arenenud kui GSM
tehnoloogia ja EMT analoogmobiilside kasutajate arv väheneb, kuna kasutajad lülituvad ümber GSM
süsteemidele. EMT ei ole veel otsustanud, millal analoogvõrk välja lülitada.

Klienditeenindus

EMT juhatus usub, et kõrgekvaliteetne klienditeenindus mängib olulist rolli EMT konkurentidest eristamisel,
kasutajate baasi laiendamisel ja klientide lojaalsuse säilitamisel. EMT klienditeenindus on kavandatud nii, et
pakkuda kasutajatele kasutajasõbralikke, kõrgekvaliteetseid mobiiltelefonsideteenuseid ja efektiivset
klienditeenindust laia diilerite võrgu toel. Kuigi turu-uuringud näitavad, et antud hetkel on klientide rahulolu
kõrge, kavatseb juhatus jätkata klienditeeninduse parandamist, seda eriti klienditeeninduse komplekteerimise
ja koolituse kaudu. EMT on pannud oma klienditeeninduskeskuse infotelefoni tööle 24-ks tunniks ööpäevas.
Keskus vastab kõigi kasutajate otsestele järelpärimistele mobiiltelefoni kasutamise ja arvete osas  ja annab ka
muud informatsiooni. Samuti on EMT sisse seadnud infosüsteemid, mis võimaldavad uutele kasutajatele teenuse
aktiviseerumist ühe-kahe päeva jooksul ja mis väljastavad klientidele igakuiselt arveid.

Hinnad

Kuigi on raske täpselt võrrelda erinevate Eesti mobiiltelefonsideoperaatorite hindu tulenevalt pakutavate pakettide
iseloomust, on EMT hinnad antud hetkel üldiselt konkurentide omadest kõrgemad. EMT juhatus usub, et see
peegeldab nii fakte, et EMT GSM võrgu kvaliteet ja leviala on parem kui tema rivaalidel ja et uute tulijatena on
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konkurendid pidanud turuosa võitmiseks agressiivselt oma hindu pakkuma.

Samuti usub EMT juhatus, et tulevikus, kui erinevate võrkude kvaliteet peaks võrdsustuma, saab peamiseks
operaatorite eristajaks kvaliteet ja teenuste kulu, sealhulgas lisateenused. Vastavalt sellele on EMT välja töötanud
või töötamas erinevaid hinnapakette, mis võimaldavad kasutajatel valida nende vajadustele kõige paremini
sobivate kuutasude, kõneminuti hinna ja lisateenuste vahel. EMT püüab eriti säilitada oma kliente, kes kasutavad
palju teenuseid, pakkudes neile spetsiaalselt väljatöötatud hinnapakette ja esitledes uusi lisateenuseid.

EMT mobiiltelefonsidevõrk

Võrgu infrastruktuur

EMT-l on kaks võrku, analoog NMT-450 võrk ja digitaalne GSM võrk. Analoogvõrku seob üks Tallinnas asuv
Ericssoni keskjaam ja 180 Nokia poolt tarnitud tugijaama.

GSM võrgu osas on põhiliseks tarnijaks olnud Ericsson, kuigi teatud seadmed on hangitud ka teistelt tarnijatelt.
30. septembriks 1998. a. hõlmas EMT GSM võrk endas 623 kärge ja üle 300 tugijaama, mida kontrollisid neli
BSC-d ja kaks MSC Tallinnas.

Alljärgnev tabel annab detailse ülevaate EMT võrgu NMT-450 ja GSM levialast 31. detsembri 1995, 1996,
1997 ja 1998. a. seisuga.

31. dets.
1995 1996 1997          1998

(protsentides)
NMT
          elanikkond 85 98 99          99
          territoorium 75 95 98          98
GSM
          elanikkond 65 75 95          98
          territoorium 10 35 75          95

EMT teostab terve võrgu teenuste üle järelvalvet oma peakontorist Tallinnas. Et leevendada potentsiaalsete
lülitamisvigade või võrgu elementide vigade tagajärgi, on EMT sisse seadnud tagavaraseadmed ja  rajanud
kriitiliste võrgu elementide vahel alternatiivsed (lisa/ tagavara) liinid. Veelgi enam, EMT tehnikaosakonnas on
23 töötajat pidevalt seotud võrguplaneeringu, hooldamise ja juhtimisega. Lisaks on EMT-l oma peamiste
varustajatega hoolduslepingud.

EMT kontrollib regulaarselt oma võrgu koormuskarakteristikuid ja vajadusel suurendab  tugijaamade mahtu
või lisab tugijaamu sinna, kuhu vaja.

Mobiiltelefonside süsteemi maht on muuhulgas sõltuv ka mobiiltelefonsidevõrgu operaatorile määratud
raadiosageduskanalite arvust. Teede- ja Sideministeerium on sageduste spektri jaganud võrdselt kolme
mobiiltelefonside litsentsi vahel. Vastavalt sellele võib EMT kasutada 39 GSM sagedust. EMT kavatseb lähiajal
oma praegust sageduste korduvkasutust suurendada, kasutades selleks olemasolevaid tehnoloogiaid.

EMT-le on eraldatud numbrisarjad, millel on suunanumbrid 250, 251, 252 ja 253. Sellest tulenevalt on EMT-l
võimalus anda välja umbes 400 000 viiekohalist telefoninumbrit. Ühele konkurentidest on antud hetkel eraldatud
ainult üks suunanumber ja teisele kaks. EMT usub, et tal on piisavalt numbreid, mis vastaksid loodetavate
kasutajate nõudlusele. Lisaks sellele usub EMT, et vajaduse tekkimisel on võimalik telefoninumbreid juurde
saada.

Võrgu arendusplaan

EMT oli 1998. a. lõpuks saavutatud GSM võrgu peaaegu täieliku geograafilise leviala Eestis. Ühe osana võrgu
kvaliteedi täiustamise poliitikast seab EMT  praegu sisse raadiolinkidel põhinevat magistraaltransmissiooni
süsteemi, et minimeerida võrgu funktsioneerimise häirete põhilisteks põhjusteks olevaid ülekande/transmissiooni
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probleeme, ja samuti kavatseb EMT osana IN infrastruktuurist installeerida SSP lülitamissüsteemi. EMT pakub
GSM 1800 teenust Tallinnas, kasutades Ericssoni tugijaamu.

Samuti kavatseb EMT keskenduda jätkuvale lisateenuste väljaarendamisele.

Tarnijad

EMT valis avaliku pakkumise tulemusena oma peamiseks GSM infrastruktuuri ja operatsiooniliste
toetussüsteemide varustajaks Ericssoni. Lisaks on teised teatud tarnijad tarninud GSM võrguseadmeid ja
võimaldanud, GSM standardite spetsifikatsiooni tagades, erinevate müüjate seadmete ühtesobivuse ja
vahetatavuse. EMT usub, et seadmetega varustamist jätkavad nii nimetatud kui ka teised tarnijad. Põhilised
EMT NMT-450 võrgu tarnijad on Ericsson ja Nokia.

EMT usub, et tal on head suhted kõikide oma peamiste varustajatega.

Teenused

Põhilised teenused

EMT pakub oma kasutajatele antud hetkel põhiliselt selliseid teenuste pakette, mis sisaldavad ligipääsu võrgule,
võimalust kasutada erinevaid kõneomadusi (millest paljudel on ka kasutamistasu), täielikku rahvusvahelise
teenuse võimalust, teatud valikulisi lisateenuseid ja võimalust nimetada 2 “Sõbra telefoni.” Need 2 telefoni on
kaks kindlaks määratud telefoninumbrit EMT võrgus või üks EMT võrgust ja teine ET püsitelefoninumber,
millele helistamine on 25% odavam. Seda võimalust pakutakse neljale alternatiivsele hinnapaketile, mis
võimaldavad kasutajatel vastavalt nende vajadustele valida erinevate kuumaksude, kõneminuti hindade ja
lisateenuste vahel.

Potentsiaalne kasutaja saab ligipääsu teenusele pärast liitumistasu maksmist (antud hetkel on see 424.80 EEK)
ja EMT poolt välja antud kasutaja identiteedi mooduli (“SIM” ) kaardi sisseseadmist telefoniaparaati.

EMT teenuste hinnastruktuur sisaldab endas igakuist teenustasu (kuumakse), kõneminuti hindu ja lisaks veel
igakuiseid tasusid teatud lisatasustatavate teenuste kasutamise eest. Kõneminuti hinnad on erinevatel
hinnapakettidel erinevad; samuti sõltub hind sellest, kas kõne on võetud EMT võrgu siseselt või väljapoole
EMT võrku.

Praegu pakub EMT nelja hinnapaketti, mis erinevad igakuise teenustasu ja kõneminuti hinna poolest:
“Erapakett”on mõeldud mobiiltelefoni vähe kasutavatele klientidele; “Klassikpakett” mobiiltelefoni keskmiselt
kasutavate klientide nõudmistele; ja “Äripakett”, mis on kavandatud klientidele, kes kasutavad mobiiltelefoni
palju. Samuti eksisteerib “Delta” pakett, mis on suunatud põhiliselt EMT võrgu sees kõnesid pidavatele isikutele.
Lisaks pakub EMT ettemakstud hinnapaketti “Simpel” (käivitati 1998. a. detsembris), mis annab kasutajatele
võimaluse maksta kõnede eest ette, ostes kõnekaardi, millel ei ole kuumaksu.

Alljärgnev tabel on kokkuvõte EMT klientidele praegu kehtivast hinnakirjast siseriiklike kõnede puhul EMT
võrgu siseselt ning EMT  ja teiste Eesti mobiiltelefonside operaatorite vahel:

Kuumaks EMT võrk Teine võrk
   normaalne  alandatud        normaalne  alandatud

(EEK minutis kõikide tasude puhul)
GSM hinnad

Klassik 141,60 4,15 3,50 5,60 3,50
Äri 200,60 3,80 3,80 5,40 3,80
Era 118,00 5,50 2,75 6,50 3,10
Delta 59,00 2,75 2,75 7,50 7,50
Simpel —— 6,00 2,70 8,00 2,70

NMT-450 hinnad
Klassik 141,60 3,75 3,15 5,60 3,50
Äri 200,60 3,40 3,40 5,40 3,80
Era 118,00 5,00 2,50 6,50 3,10
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Delta 59,00 2,75 2,75 7,50 7,50
____________
Märkused:
(1) Normaalne maksumus on siseriiklike kõnede eest, mis on tehtud tööpäeviti kella 7.00 kuni 18.00, ülejäänud
aega hõlmab alandatud hind.
(2) Kõik märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kui klient soovib teha rahvusvahelisi kõnesid, küsitakse kliendilt lisaks liitumismaksule ka ettemaksu 2124
EEK ulatuses. Rahvusvaheliste kõnede kasutajatele on ka kuumaksud kõrgemad kui siseriiklike kõnede tegijaile:
212,40 krooni Klassiku kasutajaile, 259,60 krooni Äripaketi kasutajaile ja 177,00 krooni Erapaketi kasutajaile.
Delta puhul pole rahvusvahelised kõned võimalikud.

EMT kolme hinnapaketi (Klassik, Äri, Era) struktuur viidi sisse 1997. a. mais vastuseks teise mobiiltelefonside
operaatori turuletulekust tulenevale konkurentsiohule. Neljas hinnapakett Delta käivitati 1998. a. septembris.
1998. a. detsembris tutvustati ettemakstud kõnekaarti “Simpel.” Lisaks pakub EMT nendele klientidele, kes
eelistavad kõneleda NMT võrgus, “Helista mulle” kõneteenust. Viimane võimaldab üksnes kõnesid vastu võtta,
kuid neid mitte ise valida. “Helista mulle” osa EMT kõikidest klientidest on suhteliselt väike, ulatudes 30.09.1998
seisuga 2%-ni kõikidest klientidest. 1998. a. aprillis alandas EMT veidi oma võrgusiseste kõnede hinda. Kõik
teised hinnad on alates 1997. a. maist jäänud samaks. EMT kavatseb jätkata turutingimuste jälgimist ja viib
sobival hetkel sisse muudatused hinnatasemetes.

Alljärgnev tabel näitab kasutajate arve protsentides teenuspakettide järgi 30. septembri 1998. seisuga vastavalt
GSM ja NMT lõikes.

30. september 1998
GSM

Klassik 63 %
Äri 12 %
Era 13 %
Delta 12 %

NMT
Klassik 66 %
Äri 14 %
Era 3 %
Delta 1 %
Helista mulle 16 %

Umbes 63% EMT klientidest kasutab Klassik-paketti. EMT ei usu, et kliendiprofiil lähiajal oluliselt muutuks.

Lisateenused

Lisaks põhilistele GSM ja NMT mobiilsideteenustele pakub EMT mitmeid lisateenuseid nagu näiteks “kõne
ootel”, ehk koputus. Muudest eraldi lepinguta kasutatavates lisateenustest võiks nimetada näiteks kõne suunamist,
kõne hoidmist (vahekõne), lühisõnumi (SMS) teenust (ei ole saadav NMT klientidele), konverentskõnet, need
kõik toovad kasutajale kaasa lisakulusid, mis osadel juhtudel põhineb ainult kõneminuti hinnal. Lepingulistel
alustel pakub EMT ka teisi lisatasustatavaid teenuseid, seal hulgas faksi ja andmete edastamist, kõneposti,
faksiposti, interneti e-maili, kõne piirangut, helistaja numbrinäitu ja piiramist, oma numbri näitamise kontrolli
ja helistatud kõnede maksumuse näidu teenust.

Kuivõrd turg GSM-i teenustele areneb pidevalt, loodab EMT viia sisse täiendavaid lisateenuseid.

Rahvusvaheline roaming

Kuna GSM-il on standardiseeritud tehnoloogia, mida kasutatakse enamikus Euroopa maades ja rahvusvaheliselt,
saavad kasutajad väljaspool nende kodu helistamispiirkonda teha ja vastu võtta kõnesid kohtades, kus samuti
töötab GSM-standardil põhinev mobiiltelefonside võrk. Seda teenust tuntakse üldiselt kui roamingut ja see
saab võimalikuks tänu operaatorite vahel sõlmitavatele roaminglepingutele. 31. detsembri 1998. a. seisuga oli
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EMT sõlminud 113 rahvusvahelist roaminglepingut (millest 96 olid ka aktiivses kasutuses) 59 riigi GSM
operaatoritega . Kokkulepped katavad kõiki peamisi riike, mis pakuvad GSM mobiiltelefonside teenuseid.
Üldistatult annavad need kokkulepped EMT kliendile võimaluse kasutada vastava operaatori GSM-võrku teises
riigis. EMT vastutab kasutatud teenuste maksmise eest vastavalt antud operaatori hindadele. EMT-le tasub
hinna asjasse puutuv klient koos EMT poolt lisatud 5%-ga, mis läheb peamiselt kulude katteks.

EMT-l on roaming lepingud ka 11 NMT operaatoriga kümnes eri riigis. Need töötavad samal põhimõttel kui
GSM vastavad lepingud.

Käesoleval ajal saab EMT suhteliselt väikest tulu väljaminevate roamingkõnede pealt. Kuigi EMT loodab, et
need tulud suurenevad koos võrgu ja klientuuribaasiga, ei arva ta, et üldised roamingkõnedest saadavad tulud
oleksid äritegevuse tulemustele olulised. Teisest küljest saab EMT olulist tulu Eestit külastavate isikute
roamingkõnede lülitamisest EMT võrku. Need kõned on tasustatud EMT Klassiku standardi määrade järgi
(jättes välja käibemaksu, kuid arvates sisse maksimumlisatasu 15%, mida lubab GSM MoU).

Turundus ja jaemüük

Turundus

EMT turundusstrateegial on kolm peamist eesmärki. Need on: säilitada EMT olemasolevad kliendid ja eriti
need kliendid, kellel on müügimahtude poolest olulisem tähtsus; suurendada kasutajate arvu ja suurendada
EMT tulu kliendi kohta, suurendades telefonide kasutamist ja ergutades arvete kohest maksmist.

Eesti telekommunikatsioonituru hõivatus (penetration)
1994 1995 1996 1997 1998E

Mobiiltelefon 1.0% 2.3% 4.3% 10.2% 16.0%

EMT usub, et kuna ta pakub Eesti mobiiltelefonide turul käesoleval ajal parimat üleüldist toodet, ei ole tal
vajadust alustada hinnakonkurentsivõitlust.Siiski kavatseb ta vajaduse korral jätkata konkurentide agressiivsele
hinnapoliitikale reageerimist. Samuti plaanib EMT oma suuremate ettevõtjatest klientide jaoks välja lasta kliendi
lojaalsuse programmi ja pakub käesoleval hetkel neile spetsiaalseid pakette.

EMT kavatseb meelitada uusi kliente mitte ainult pakutava  teenuse kvaliteediga, vaid ka uute toodetega, mis
on teistel turgudel edukad olnud. Näiteks, 1998. a. septembris kuulutas EMT välja Delta paketi, mis on suunatud
isikutele, kes helistavad põhiliselt EMT võrgu sees, ning 1998.a. detsembris ettemakstud mobiiltelefonikaardid.
EMT usub, et kuna need projektid on olnud edukad teistes riikides, peaksid need ka Eestis uusi kliente tooma.

EMT õhutab oma kliente rohkem mobiiltelefone kasutama, esitledes teiste vahendite hulgas üha uusi
lisatasustatavaid teenuseid ja täiustusi, mis on mõeldud mobiiltelefonide  kaudu interneti ühenduse saamiseks
ja teiste andmete edastamise võimaluste kasutamiseks.

EMT poolt 1997. a. detsembris ja 1998. a. jaanuaris läbi viidud turu-uuringute programm näitas, et EMT-d
tajuti kui kolmest konkurendist kõige vähem hinnaga konkureerivat ettevõtet. Samuti sai EMT konkurentidest
vähem punkte oma profiili reklaamimises ja EMT-ga liitumise lihtsuses. Kuid selle eest oli EMT kvaliteedi,
leviala, üleüldise imago, kindluse ja kliendi teeninduse liider. EMT astub samme oma reklaamipoliitika
parandamiseks, keskendudes eelkõige uute toodete pakkumisele,ja liitumisprotseduuri lihtsustamiseks.

Jaemüügi kanalid

EMT on loonud jaemüügi kanaleid mitmete iseseisvate vahendajate ja tema enda hiljuti omandatud vahendajate
võrgu kaudu, mis töötab “Esmofoni” nime all.

EMT vahendajate võrk hõlmab endas kahte A kategooria vahendajat, millest üks on Esmofoni kett, ja nelja B
kategooria vahendajat. Koos tegutsevad need vahendajad umbes 120 üle kogu Eesti asuvas müügipunktis. A
kategooria vahendajatel on suured müügimahud ja nad vastavad EMT nõudmistele ruumide, väljapaneku, teenuse
kvaliteedi ja personali töö osas. Vastutasuks sellele on A kategooria vahendajatel kõrgemad komisjoni- ja
boonusmäärad, suurem toetus ja väljaõpe, samuti volitus luua jaemüügi kette ja koguda EMT eest makseid.
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Kaks A kategooria vahendajat – Esmofon ja Hallo – moodustasid kokku 85% kogu läbi vahendajate toimunud
müügist 1998.a-l.

B kategooria vahendajad on väiksemad, neile esitatavad nõuded ei ole nii ranged ja nad on võimelised pakkuma
ainult põhilist teenust.

EMT maksab igale A kategooria vahendajale 400 EEK-i iga hangitud kliendi eest. Seda summat EMT tagasi ei
saa, isegi siis mitte, kui klient lahkub võrgust pärast lühikest perioodi. Kui klient ei ole kolme kuu jooksul
võrgust lahkunud, saab ainult A kategooria vahendaja veel lisaks kuni 350 EEK-i, tegelik summa sõltub kliendi
väärtusest EMT jaoks. B kategooria vahendajatele makstakse iga hangitud kliendi eest maksimumkomisjonitasu
450 EEK-i, aga nad ei saa edaspidist komisjonitasu, kui klient jääb võrku ka peale 6 kuud. Üldiselt saavad kõik
vahendajad igakuiselt hangitud kliendi kohta 100 EEK-i turundustoetustasu, mida vahendajad peavad kasutama
EMT toodete ja teenuste reklaamimiseks EMT poolt heaks kiidetud korras.

EMT ja A kategooria vahendajate vahel sõlmitud vahenduslepingu kohaselt rakendatakse A kategooria vahendaja
suhtes katseaega ja selle möödudes  on need lepingud piiramata ajaga.  B kategooria vahendajad nimetatakse
ühe aasta kaupa. EMT teostab regulaarselt järelvalvet iga vahendaja töö ja EMT nõudmistele vastavuse üle.

Klienditeenindus

EMT pakub klienditeenindust klienditeeninduskeskuse poolt telefonitsi ööpäevaringselt seitse päeva nädalas ja
isikuliselt EMT vahendajate ja EMT teenindusbüroo poolt. Antud hetkel töötab EMT infotelefoni juures 15
operaatorit. Klienditeenindus hõlmab korralduste vastuvõtmist ja rahuldamist, klientide arvestuse pidamist,
arvete kogumist, arvete kohta tehtud arupärimistega ning muu sellisega tegelemist.

Kõik kliendi korraldused saadakse kas läbi vahendajate võrgu või läbi klienditeeninduskeskuse. Krediidi
kontrollimine saab toimuda ainult arhiividokumentide või äriühingu registreerimisdokumentide ning äriklientide
puhul auditeeritud aruannete põhjal, kuna Eestis ei ole krediidikontrollimise agentuure ega süsteeme. Teenus
aktiviseerub reeglina ühe päeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

Kuigi klientide andmebaasi kohta esitatavaid arupärimisi saab teha telefonitsi, peavad kõik sellesse andmebaasi
tehtavate muudatuste soovid olema esitatud kirjalikult. Teenuse riketest saab teatada telefonitsi või kirjalikult ja
nendega tegelevad vahendajad või klienditeeninduskeskus. EMT eesmärgiks on vastata kõikidele
klienditeeninduskeskustele adresseeritud kaebustele (välja arvatud väga keerukad) 10 päeva jooksul, kuid
praktikas saavutatakse see märkimisväärselt lühema ajaga.

Arvete esitamine ja krediidi kontroll

Käesoleval ajal esitatakse EMT klientidele arveid igakuiselt. Arved saadetakse ära arveldusperioodile järgneva
kuu algusest 4 kuni 10 päeva jooksul ja nende maksetähtaeg on väljasaatmise kuu kahekümnes päev. Arveid
saab maksta isiklikult EMT klienditeeniduskeskuses, ülekandega kliendi pangaarvelt või muul viisil läbi pankade
või postkontorite (väikeste maksete puhul).

Üldiselt seab EMT uutele klientidele, kelle kohta krediidiinformatsioon puudub, krediidipiirangud. Kui kõne
maksumus läheb neist seatud piiridest üle, kontakteerub EMT krediidikontrolli üksus kliendiga ja saab ajutiselt
teeninduse katkestada, kuni tasu on kätte saadud. Reeglina kontrollitakse uusi kliente, et saada teada nende
kasutamis- ja maksmisharjumusi.

Kui arve on tähtaja ületanud või klient ületab oma krediidilimiiti, saadetakse vastava kliendi mobiiltelefonile
SMS süsteemi kasutades lühisõnum, tuletades meelde, et makse on hilinenud. Kui klient ei ole GSM kasutaja,
võtab EMT temaga ühendust telefoni või posti teel. Kui nimetatud arvet ei maksta ära või ületatud krediidilimiidi
puhul tehta piisavat ettemaksu kolme päeva jooksul pärast EMT ühenduse võtmisest, võidakse enne ühenduse
katkestamist kasutaja telefoni piirata nii, et ta ei saa teha telefonikõnesid.

Pärast sellist piiramist või ühenduse katkestamist saadetakse kliendile võlateatis. Võlateatis kuulub maksmisele
20 päeva jooksul ja see sisaldab viivist. Kui klient maksab võla ära, võidakse tema ühendus taastada ilma
lisatasuta. Kui klient ei suuda maksta kogu arvet, võidakse temaga kokku leppida maksegraafik. Kui klient
keeldub maksmast, alustab EMT õigusosakond sundtäitmise menetlust või annab väljaspool asuvale agentuurile
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instruktsioonid tema eest selles vallas tegutseda.

1998.a. juunist on EMT võtnud tarvitusele reegli, mille kohaselt rakendatakse 100%-list provisjoni kõigi nende
võlgade suhtes, mis on vanemad kui kolm kuud. Provisjone arvestatakse igakuiselt.

Kõikidele arupärimistele arvete kohta vastatakse kas klienditeenindusosakonna poolt või vahendajate poolt.

30. septembriks 1998. a. oli tähtajaks tasumata klientide arveid 36,5 miljoni EEK eest, millest 10 suurima
võlgniku arved moodustasid 1,6 %.

Kliendivoolavuse määr

Kliendivoolavus tähendab kliendilepingu lõpetamist.See võib olla algatatud EMT poolt (on tingitud arvete
mittetasumisest või pettusliku kasutamise kahtluse korral) või kliendi poolt (on tingitud klientide liitumisest
konkureeriva mobiiltelefonsidevõrguga). Kliendivoolavuse määr viitab suhtele lõpetatud lepingute arvu ja
klientide koguarvu vahel vaadeldaval perioodil. Ehkki EMT-l oli kliendivoolavuse määr 1997.a. umbes 16% ja
1998.a. umbes 18% üheksa kuu kohta, ei pruugi need määrad viidata tulevikus mistahes perioodil esinevatele
kliendivoolavuse määradele. EMT kliendivoolavuse määr suurenes 1998. a. peamiselt suurema konkurentsi
tulemusena mobiiltelefonside turul  ja oma kohustusi rikkunud klientide suhtes rangemate ühenduse katkestamise
kriteeriumide rakendamise ja telefoniaparaatide täiustamise tulemusena. Kliendivoolavuse määra pidev
suurenemine võib EMT tuludele ja seega ka Ühingule negatiivselt mõjuda.

Õnnestunud kõnede määr

EMT teostab pidevat järelvalvet oma teenuste kvaliteedi üle. Põhiline kvaliteedinäitaja on kõnede ühendamise
määr, mis näitab võimalust leviala piirkonnas kõnet alustada, säilitada ja lõpetada. Õnnestunud kõnede määr
kõigub 95-97% vahel ajavahemikus maist kuni detsembrini 1998.

Konkurents

EMT on üks kolmest GSM mobiiltelefonside teenuste pakkujast 900 MHz sageduse lainealal. Teised GSM
pakkujad on Radiolinja Eesti AS (mille omanik on Soome Radiolinja OY) ja Ritabell AS (mille omanikeks on
Levicom (52 %) ja Netcom ( 48%). EMT oli esimene operaator, kellele anti GSM litsents ja sellest tulenevalt on
ta oma võrgu ülesehitamises arenenud kaugemale kui teised operaatorid. Samuti on EMT ainuke operaator,
kellel on Eestis analoogmobiiltelefonside võrk.

Iga operaatori võime haarata endale lisaturuosa määrab suures osas ära tema võrgu kasvamise kiirus, mis on
omakorda sõltuv vastavate kapitalikulutuste suurusest ja tempost.

Alljärgnev tabel annab EMT-le teadaolevalt teatud informatsiooni EMT, Radiolinja ja Ritabelli kasutajate arvu
kohta 1. jaanuari 1997. a. ja 1998. a. ning 1998. a. lõpu seisuga.

1997 1998 1998
(tuhandetes)

EMT (1) 57,0 102,0 151,1
Radiolinja 7,5 28,8 51
Ritabell — 20,5 45
___
Märkus:

(1) Sisaldab nii GSM kui ka NMT-450

Allikas: Mobile Communication, Financial Times Business, 19. märts 1998. a. 1998. a. lõpu andmete osas on allikaks BNS 05.01.99 sellekohane info. Arv

151,5 põhineb EMT andmetel..

EMT usub, et tema peamised tugevad küljed konkurentsis on klientuuri baasi kvaliteet, leviala kvaliteet ja
suurus, ulatuslik vahendajate võrk ja hea klienditeeninduse maine.



51

Tänu EMT varajasele stardile Eesti mobiiltelefonside turul oma analoogvõrguga on EMT endale saanud olulise
arvu mobiiltelefoni tihedalt kasutavaid ärikliente ja rikkaid kliente, kes on valmis maksma märkimisväärse tasu
mobiiltelefoni kasutamise mugavuse eest. Käesoleval ajal on EMT analoogvõrgul kõige suurem leviala kõigist
Eesti mobiiltelefonside turul konkureerivatest võrkudest — 98% kogu Eesti geograafilisest piirkonnast. Vaatamata
sellele usub EMT juhtkond, et analoogmobiiltelefonsidega seonduvad tehnilised piirangud, nagu iga kärje
mahupiirangud, piirangud faksi ja andmete transmissiooni mahule ja kõne salastuse puudumisest tulenev madalam
turvalisus. Samuti piiravad tehnilised piirangud nende klientide arvule, keda võrk teenindada suudab, oluliselt
võimalust olla võrkudele märkimisväärne konkurent.

EMT müügivahendajate võrk on ulatuslikum kui tema kahe konkurendi oma. Vastavalt nende hiljuti avaldatud
andmetele oli Radiolinjal 36 ja Ritabellil 12 vahenduspunkti võrreldes EMT 121 vahenduspunktiga .  Detsembris
1997.a. ja jaanuaris 1998.a. EMT poolt tellitud turuuuringul osalejatest 57% märkisid EMT-d kui parima
klienditeenindusega mobiilsideoperaatorit. Praegu tunnetab EMT märkimisväärset hinnakonkurentsi. Mõlemad
konkurendid on turuosa võitmiseks juurutanud erinevaid hinnapakette, mis on mõeldud eelkõige teatud kindlatele
kliendigruppidele, ja on pakkunud alandatud liitumistasusid ning odavalt telefoniaparaatide ostmise võimalust.
EMT usub, et ta pakub kolmest operaatorist sama raha eest parimat teenust, kuid kavatseb jätkata oma kahe
konkurendi hinnapoliitika jälgimist ja kui vajalik, siis reageerib vastavalt.

EMT konkureerib ka ET-ga niivõrd, kuivõrd mobiiltelefone kasutatakse püsiliintelefonide asemel. Kuigi
mobiiltelefonside telefoniteenus saab ET teenuseid teatud ulatuses asendada teiste mobiilsete
kommunikatsioonisüsteemide poolt, nagu näiteks piiparteenused või raadiotelefonisüsteem, usub juhtkond, et
sellised teenused ei võistle üldiselt otse EMT-ga ja et mobiiltelefonside telefoni teenuste ja teiste nimetatud
teenuste turud on rangelt eristatavad.

Telekommunikatsioonide turul on üldiselt kiire tehnoloogilise ja reguleerimise arengu periood, millest annab
tunnistust uute toodete ja teenuste pakkumine. Sellest tulenevalt võib Eesti telekommunikatsioonide turul
konkurents suureneda seoses uute tehnoloogiate arengu ja litsentseeritud telekommunikatsioonide pakkujate
arvu suurenemisega. Seetõttu ei saa ühelgi viisil kindlalt prognoosida suureneva konkurentsi mõju EMT
äritegevusele, tegevuse tulemustele, finantstulemustele või tulevikuväljavaadetele.

Kapitalimahutuste  programm

Ehitades mobiiltelefonsidevõrke ja parandades loodud võrkude kvaliteeti, on EMT teinud märkimisväärseid
kapitalimahutusi mobiilsidevõrkude ehitamiseks. Alljärgnev tabel annab teatud informatsiooni EMT
kapitalimahutuste kohta mobiilside võrkudesse kuni 31. dets.1997. a..

31.12.1995          31.12.1996 31.12.1997
(miljonites eesti kroonides)

Baasjaamu 70,8 94,3 121,1
Keskjaamu 7,8 40,7 66,3
Edastusseadmed 12,2 17,6 22,6
 Lisateenuste liike 1,1 6,4 10,6
Maste 4,5 14,4 20,4
muud 4,6 6,6 2,2
Kokku 100,9 179,9 243,2

EMT usub, et 1998. a. on tehtud rohkem kapitalimahutusi umbes 400 miljoni EEK-i eest võrreldes eelarves
ettenähtuga. Samuti usub EMT, et kapitalimahutused 1999. ja 2000. aastal on küll suured, kuid väiksemad kui
1998.a.

EMT on teinud investeeringuid kogusummas 1995. a. 126,9 miljonit krooni, 1996. a. 243,7 miljonit krooni,
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1997. a. 255,3 miljonit krooni ja 1998. a. hinnanguliselt 370 miljonit krooni.

EMT juhatus ja töötajaskond

EMT-d juhib tegevdirektor, kes on ühtlasi ka juhatuse esimees. Juhatuse liikmed (ja selle esimehe) nimetab
nõukogu, kes omakorda on valitud aktsionäride üldkoosoleku poolt. EMT praegused nõukogu ja juhatuse liikmed
on:

Nõukogu

Matti Makkonen, nõukogu liige. Vanus 46.  Hr. Makkonen lõpetas 1976. aastal Oulu ülikooli Soomes
elektroonikainsenerina. Alates 1997. a-st on Sonera asepresident. Aastatel 1996-1997 Telecom Finlandi
asepresident ning 1989-1995 Telecom Finland direktor. Hr. Makkoneni erialaks on mobiilside üldiselt.

Toomas Sõmera, nõukogu liige. Vanus 53. Hr. Sõmera lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika eriala
1975. aastal. Alates 1991. aastast on ta Ühingu juhataja ning peadirektor. Hr. Sõmera kuulub mitme tunnustatud
organisatsiooni, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasühenduse juhtorganitesse.

Mart Nurk, nõukogu liige.  Hr. Nurk on 1969. a. lõpetanud Stockholmi ülikooli bakalaureusena õigusteaduse
alal. 1995. aastast on ta Telia AB asepresident ning Baltikumi osakonna juht. Aastatel 1991-1994 töötas Rootsi
ajalehe Aftonbladet turundusdirektorina ning reklaamiosakonna juhina. Hr. Nurgal on kaks täisealist last, ta on
abielus 1969. aastast.

Avo Ots, nõukogu liige. Vanus 49. Hr. Ots lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli raadioinsenerina 1979. aastal ning
omandas magistrikraadi 1982. a. 1992. a. augustist kuni käesoleva hetkeni töötab Tallinna Tehnikaülikoolis.
Hr. Ots on avaldanud 20 artiklit. Erialaste huvidena tuleb nimetada telekommunikatsioonivõrke, üldisi ning
kohalikke arvutivõrke ning sellealase hariduse omandamist.

Juhatus

Tõnu Tee, tegevdirektor. Hetkel 58—aastane hr. Tee tuli EMT-sse 1992. a. septembris; varem oli ta olnud
peamise arvutikeskuse tegevdirektor ja kaheksa aastat Eesti Riigistatistika ameti asejuhataja. Ta lõpetas Tallinna
Tehnikaülikooli 1967. a. masinaehituse erialal ja alates EMT-sse tulemisest on lõpetanud Swedtel AB, Telecoms
Efficiency Programmi, mille korraldas Swedish Telecom International Training, Telecoms Diploma Programm
IFL koos Rootsi Juhtimise Instituudiga ja Rahvusvahelise juhtimise programmi Euroopa Ärijuhtimise Instituudis
(European Institute of Business Administration) (INSEAD).

Leho Tamm, finantsdirektor. Hetkel 43—aastane hr. Tamm tuli EMT-sse 1993. a. juulis pärast nelja Estonian
Tours’i asedirektorina töötatud aastat . Enne seda oli ta olnud kaheksa aastat Riigi Plaanikomitees
vanemökonomisti, osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja ametikohal. Ta lõpetas Tallinna
Tehnikaülikooli 1978. a. majanduse erialal. Alates EMT-sse tulemisest on ta lõpetanud Telecoms Diploma
Programmi Rootsi Juhtimise Instituudi (Swedish Institute of Management) juures. Hr. Tamm on AS-i Esmofon
nõukogu liige.

Tõnu Grünberg, tehniline direktor. 34—aastane hr. Grünberg tuli EMT-sse 1994. a. jaanuaris pärast kahte
tehnilise direktorina töötatud aastat  Telag’is, ameerika-hollandi-eesti telekommunikatsioonide konsultatsiooni
ja tehnikaga tegelevas äriühingus. 1990. a. lõpetas ta Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsioonide ja
raadioinsenerina. Ta lõpetas ka Rahvusvahelise Magistriõppe programmi digitaalkommunikatsiooni süsteemide
ja tehnoloogia alal Chalmers University of Technology Göteborgis, Rootsis. Alates EMT-sse tulemisest on ta
lõpetanud Telecoms Diploma Programmi Rootsi Juhtimise Instituudi juures.
Nõukogu ja juhatuse liikmete olulised ärihuvid

Matti Makkonenil, Toomas Sõmeral, Avo Otsal, Tõnu Teel, Leho Tammel ja Tõnu Grünbergil olulisi ärihuve
ei ole.

Tõnu Tee on füüsilisest isikust ettevõtja (talupidaja). Mart Nurgal on oluline ärihuvi AB-s Matinu Konsult
(100% osalus).
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Töötajaskond

30. septembri 1998. a. seisuga oli EMT-l 197 täiskohaga ja 2 poole kohaga töötajat, kellest ükski pole ametiühingu
liige.

EMT-s ei ole tema loomisest saadik 1991. a. esinenud töösuhetest tulenevaid nõudeid või rahutusi. Täiskohaga
töötajad töötavad EMT-s 40 tundi nädalas, neil on seadusega lubatud töötada 200 tundi makstud ületunde
aastas ja neile on iga aasta ettenähtud 35 kalendripäeva puhkust.

Alljärgnev tabel annab teatud informatsiooni kategooriate kaupa töötajate kohta 31.oktoobri seisuga 1995.,
1996., 1997. aastal. Statistilistel põhjustel  peab EMT oktoobrikuuks Statistikaametile teatama üldise töötajate
arvu. Need arvud, mis nähtuvad alljärgnevast tabelist, hõlmavad nii täiskohaga töötajaid kui ka poole kohaga
töötajaid, kes on ühendatud, et olla võrdne täiskohaga töötajatega:

31.10.1995         31.10.1997 31.10.1998

Juhid 24 28 31
Kvalifitseeritud spetsialistid 34 47 67
Spetsialistid 31 40 41
Teised 45 49 67
Kokku 134 164 206

1998. a. tasuti nõukogu liikmetele summeerituna kokku 108 000 krooni, juhatuse liikmetele summeerituna
kokku 925 000 krooni ja tegevjuhtkonnale summeerituna kokku 2,361 miljonit krooni.

Vara

EMT-le kuuluvad peamised hooned on peakontor ja eraldi laohoone Tallinnas. EMT on ka nende maavalduste
omanik või rentnik, millel asuvad raadiomastid. EMT poliitika on, et kui võimalik ja mõistlik, tuleb raadiomastide
asukoha maa osta, mitte rentida. Käesoleval ajal on ainult umbes 40%  nendest maadest EMT omandis.

Kokku paiknevad EMT omandis olevad või renditud ehitised, rajatised ja maatükid 310 erineval aadressil.
Sellest 49 aadressil on maa erastatud. 19 maatükki on renditud. Sellest 2 aadressil asuvad EMT hooned. Ülejäänud
240 aadressil asuvad objektid on rendipindadel.

EMT-le kuuluvad hooned seisuga 01. Detsember 1998

Nimetus TK Summas (soetusmaksumus) Jääkväärtus
Tugijaam NMT 450 201 85,198,623.00 35,375,718.00

Tugijaam GSM 350 331,313,803.00 245,884,646.00

Tugijaam DCS 4 10,761,802.00 10,530,773.00

Link 192 56,564,846.00 37,259,245.00

Transmissioon 344 29,062,481.00 20,777,234.00

Moodulhooned 121 8,987,129.00 7,830,999.00

Mast 121 52,881,847.00 46,551,840.00

Hooned 2 59,221,262.40 49,583,042.00

s.h.
Aadress Otstarve Summas (soetusmaksumus) Jääkväärtus Pind m2
Lasnamäe tee 64, Tallinn kontorihoone 48,560,424.50 41,122,980.00 5053
Peterburi tee 60D, Tallinn laokompleks 10,660,837.90 8,460,062.00 1282

• Kokku paiknevad varad 310 erineval aadressil.
• Sellest 49 aadressil on maa erastatud summas 1,672,972.22.
• Sellest 19 renditud maaüksust.
• Sellest 2 aadressil asuvad EMT hooned.
• Ülejäänud 240 aadressil asuvad objektid on rendipindadel.



54

• NMT-GSM tugijaamad asetsevad 172 aadressil.
• Ainult GSM tugijaamad asetsevad 130 aadressil.
• Ainult NMT tugijaamad asetsevad 2 aadressil.

Tütarettevõtjad

EMT-l on käesoleval hetkel kaks täielikku tütarettevõtjat: AS Tarvin ja AS Esmofon. EMT omandas AS-i
Tarvin kõik aktsiad 1996. a. AS-i Tarvin põhitegevuseks on ruumide rentimine. AS-i Esmofon kõik aktsiad
omandas EMT 1998. a. Kontroll AS-i Esmofon üle võimaldab EMT-l paremini kontrollida oma müügikanaleid.
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ÜHINGU JUHTIMINE JA TÖÖTAJAD

Ühingu juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu (“Nõukogu”) ja juhatus (“Juhatus”).

Ühingu aktsionäride üldkoosoleku poolt 21. detsembril 1998. a. vastu võetud põhikirja (“Uus põhikiri”) kohaselt
planeerib Nõukogu Ühingu tegevust, korraldab Ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse
üle. Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik tehinguteks ja toiminguteks kõikides Ühingu tegevuse suhtes
olulist tähendust omavates valdkondades ja küsimustes, mis ei ole seaduse või uue põhikirja kohaselt Ühingu
aktsionäride üldkoosoleku ainupädevuses ning mis väljuvad Ühingu igapäevase majandustegevuse raamest,
sealhulgas:

1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
2. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
3. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
4. Ühingu eelarve ja äriplaani kinnitamine ja neisse muudatuste tegemine;
5. investeeringute tegemine ja muud tehingud, mis ületavad Ühingu eelarves vastavaks majandusaastaks

ettenähtud kulutuste summa;
6. selliste laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad Ühingu eelarves selleks majandusaastaks ette nähtud

summa;
7. Ühingu tehingud summas üle 10 miljoni krooni kas ühe tehinguna või seotud tehingute seeriana;
8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade ning muu registreerimisele kuuluva vara omandamine ja

võõrandamine ning selle koormamine;
9. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub Ühingu igapäevase majandustegevuse raamest;
10. Ühingu ja Juhatuse liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis

Ühingu esindaja määramine;
11. Ühingu ja kontserni organisatsiooniliste küsimuste otsustamine;
12. Ühingu esindajate määramine Ühingu tütarettevõtjates või teistes ettevõtjates, kus Ühingul on osalus;
13. selliste lepingute sõlmimine, lõpetamine või muutmine Riigiga, Teede- ja Sideministeeriumiga või

Sideametiga, mis puudutab tariife, sidumist ja muid küsimusi seoses telekommunikatsiooniteenuste
osutamisega Ühingu või tema tütarettevõtete poolt.

Punktides 1 kuni 6 toodu osas on otsuse vastuvõtmiseks vajalik 2/3 Nõukogu kõikide liikmete poolthäältest.

Ühingu aktsionäride üldkoosolek valib nõukogu liikmed üheks aastaks. Nõukogu koosneb kuuest kuni kümnest
liikmest.

Vastavalt 21.detsembri 1998.a. Ühingu üldkoosoleku otsusele kutsuti Nõukogust tagasi Rein Astrik, Edvard
Saarma, Rein Raudsepp, Indrek Teder ja Andres Veel ning Nõukogu liikmeteks nimetati Sven Papp, Ülo Jaaksoo,
Indrek Neivelt, Mart Nurk ja Tapani Holopainen. Teised Nõukogu liikmed on valitud enne 21.detsembrit 1998.a.

Käesoleval ajal kuuluvad Ühingu nõukogusse järgmised isikud:

Tiit Saat, nõukogu liige. Vanus 47. Hr. Saat lõpetas 1973. a. Tallinna Tehnikaülikooli majandusalal ning on
seejärel osalenud täiendusseminaridel. Alates 1993.aastast on Hr. Saat töötanud erinevatel ametikohtadel
Rahandusministeeriumis. Tuleb esile tõsta hr. Saadi sügavaid teadmisi fiskaal- ja avaliku finantseerimise alal.
Hr. Saat on abielus, tal on kaks last.

Mart Nurk, nõukogu liige.  Hr. Nurk on 1969. a. lõpetanud Stockholmi ülikooli bakalaureusena õigusteaduse
alal. 1995. aastast on ta Telia AB asepresident ning Baltikumi osakonna juht. Aastatel 1991-1994 töötas Rootsi
ajalehe Aftonbladet turundusdirektorina ning reklaamiosakonna juhina. Hr. Nurgal on kaks täisealist last, ta on
abielus 1969. aasta-st.

Lauri Tapani Holopainen, nõukogu liige. Vanus 48. Hr. Holopainen on 1975. a. lõpetanud Helsinki
Tehnikaülikooli. 1998. aasta-st on Hr. Holopainen Sonera OY Baltikumi ja Venemaa regiooni asepresident.
1995-1998 oli ta Telecom Finland erinevate osakondade direktor. Hr. Holopainen on mitme Venemaal ning
Leedus tegutseva Sonera tütarettevõtte juhatuse liige.

Peeter Tammistu, nõukogu liige. Vanus 45. Hr. Tammistu on 1993. aasta-st Konkurentsiameti peadirektor.
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juhatajana. 1996. a. algusest kuni selle aasta oktoobrini töötas ta Tallinna Panga laenudivisjoni suurkliendi
osakonna vanemprojektijuhina. Aastatel 1994-1995 oli hr. Vaaks Tallinna Panga laenudivisjoni projektijuht.
Hr. Vaaks on vallaline. Tema hobiks on sport.

Sven Papp, nõukogu liige. Hr. Papp lõpetas 1991. a. Stockholmi ülikooli magistrikraadiga õigusteaduse alal
ning 1986. a. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Alates 1994. aasta-st on ta tegutsenud vandeadvokaadina
advokaadibüroos Raidla & Partnerid. Hr. Papp on advokaat 1987. aasta-st.

Ülo Jaaksoo, nõukogu liige. Vanus 59. Hr. Jaaksoo lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli 1962. a. 1986. a. võeti ta
Eesti Teadusteakadeemia liikmeks ning 1982. a. sai ta doktorikraadi. 1997. aastast on ta arendustega tegeleva
AS Küberneetika juhatuse esimees. Aastatel 1993 kuni 1995 oli hr. Jaaksoo Eesti Teadusteakadeemia asepresident.
Hr. Jaaksoo on avaldanud üle 50 artikli ning oli aastatel 1993-1996 IFAC Policy Committee aseesimees.

Indrek Neivelt, nõukogu liige. Vanus 31. Hr. Neivelt lõpetas 1993. a. Stockholmi ülikooli magistrikraadiga
panganduse ja finantseerimise alal ning Tallinna Tehnikaülikooli. 1991. aastast töötab hr. Neivelt Hansapangas.
Käesoleva aasta algusest on ta Hansapanga juhatuse esimees. Hr. Neivelt on abielus.

Uue põhikirja kohaselt on Juhatus Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingu igapäevast tegevust.
Ühingut esindab ja Ühingu nimel kirjutab dokumentidele alla Juhatuse esimees üksi või kaks Juhatuse liiget
ühiselt.

Juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Ühingu vahelise tehingu tegemiseks
nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Ühingu ja juriidilise isiku vahel, milles
sellel  Juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Juhatuse liikmed valitakse Nõukogu poolt kolmeks aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti. Juhatuse liikmed
peavad olema Eesti residendid. Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest vastavalt Nõukogu otsusele. Juhatusse
kuulub käesoleval ajal kaks liiget:

Toomas Sõmera, juhatuse liige. Vanus 53. Hr. Sõmera lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika eriala
1975. aasta-l. Alates 1991. aasta-st on ta Ühingu juhataja ning peadirektor. Hr.Sõmera kuulub mitme tunnustatud
organisatsiooni, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasühenduse juhtorganitesse.

Tarmo Amer, juhatuse liige. Vanus 36. Hr. Amer lõpetas 1988. a. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.
Aastatel 1989 kuni 1990 osales ta Pennsylvania State University magistriõppes. 1998. a. maikuust töötab hr.
Amer Ühingus, augustist 1998. a. finantsdirektori ametikohal.  Enne Ühingusse asumist töötas hr. Amer 1997
kuni 1998 Sthenos Grupp AS-is investeeringute ja analüüsiosakonna juhina. 1996-1997 oli hr. Amer
Kinnisvaraekspressi finantsdirektor. Aastatel 1993 kuni 1995 töötas ta Tallinna Panga analüüsiosakonna juhina
ning enne seda Estonian Airi arendusosakonna juhina. Hr. Ameri huvialadeks on ajalugu, muusika ja kirjandus.

Nõukogu määrab Juhatuse liikmete seast Juhatuse esimehe. Juhatuse esimees on Ühingu peadirektoriks. Nõukogu
otsustab Juhatuse liikmete ja peadirektori vahelise tööjaotuse.

Nõukogu ja Juhatuse liikmete olulised ärihuvid

Tiit Saadil, Lauri Tapani Holopainenil, Peeter Tammistul, Ülo Jaaksool, Toomas Sõmeral ja Tarmo Ameril
olulisi ärihuve ei ole.

Andres Vaaks omab olulist ärihuvi OÜ-s Calisto Consult (25% osalus). Sven Papp omab olulist ärihuvi OÜ-s
Sven Papp (100% osalus) ja Advokaadibüroo Raidla & Partnerid OÜ-s (42% osalus). Indrek Neivelt omab
olulist ärihuvi OÜ-s Trust In (100% osalus) ja OÜ-s Nõuanne (100% osalus). Mart Nurk omab olulist ärihuvi

Ta on abielus ning tal on kolm last.

Andres Vaaks, nõukogu liige. Vanus 34. Hr. Vaaks lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna 1989.
aasta-l. 1998. a. augustist on ta Calisto Consult juhatuse liige. 1998. a. algusest kuni juulini töötas ta Hoiupanga
Liisingu nõunikuna. 1996. a. oktoobrist kuni 1997. a. detsembrini töötas hr. Vaaks Hüvitusfondi laenuosakonna
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AB-s Matinu Konsult (100% osalus).

Töötajad

Ühingul oli 1995. a. 11 töötajat, 1996. a. 9 töötajat, 1997. a. 8 töötajat ning 1998. a. 9 töötajat..

1998. a. tasuti Ühingu nõukogu liikmetele summeerituna 424 000 krooni, Ühingu juhatuse liikmetele
summeerituna 747 000 krooni ja tegevjuhtkonnale summeerituna 0 krooni.

Ühing võib kaaluda nõukogu ning juhatuse liikmetele ja töötajatele aktsiaoptsioonide võimaldamise korra
kehtestamist eelnimetatud isikute tööalaseks motiveerimiseks. Aktsiaoptsioonide võimaldamise korda ei ole
hetkel kehtestatud.
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Peale restruktureerimist

Eesti Vabariik Telia/Sonera Avalikkus

Eesti Telekom

Eesti Telefon Eesti Mobiiltelefon

100% 100%

27.28% 23.72%46.5% + 2.5%

Enne aktsiate avalikku müüki Pärast aktsiate avalikku müüki

Eesti Vabariik Eesti Telekom

Eesti Telefon Eesti Mobiiltelefon

Baltic Tele AB
(Telia/Sonera) Telia Sonera

24.5% 24.5%49%

51% 51%

100%
Eesti Vabariik Eesti Telekom

Eesti Telefon Eesti Mobiiltelefon

Baltic Tele AB
(Telia/Sonera) Telia Sonera

24.5% 24.5%49%

51% 51%

51%
(Telia/Sonera)
Baltic Tele AB

Avalikkus

4.67%

44.33%

SUHTED VALITSUSE JA STRATEEGILISTE INVESTORITEGA

Käesoleval ajal on Ühingu ainuaktsionär Eesti Vabariik, kes tegutseb läbi Teede- ja sideministeeriumi (edaspidi
ka “Riik”). Ühing on koos strateegiliste investoritega osapooleks ET ja EMT Aktsionäride lepingutes.
Alljärgnevalt on kirjeldatud kummagi Aktsionäride lepingu põhitingimusi.

Oodatav restruktureerimine

21.12.1998 sõlmisid Ühing, Müüja ja Strateegilised Investorid Restruktureerimislepingu. Selle kohaselt laseb
Ühing Strateegilistele Investoritele välja Aktsiaid, mille eest tasutakse mitterahalise sissemaksega. Viimaseks
on Strateegiliste Investorite omandis olevad ET ja EMT aktsiad. Ühingu restruktureerimise tulemusena omandab
Ühing kõik EMT ja ET olemasolevad aktsiad. Samuti on Ühing välja lasknud 63 883 178 uut Aktsiat. Pärast
Pakkumist, kogu Ülemärkimisoptsiooni realiseerimisel ja pärast Ühingu restruktureerimist on Müüja omandis
27,3% välja lastud Aktsiatest ning Strateegilised Investorid omavad kokku 49% välja lastud Aktsiatest. Ühingu
restruktureerimine plaanitakse lõpule viia 90 päeva jooksul pärast Pakkumise lõppemist, kuid mitte hiljem kui
1999. a. juunis.

21.12.1998 sõlmisid Ühing, Müüja ja teiste seas ka Strateegilised Investorid Uue Aktsionäride lepingu. Uus
Aktsionäride leping jõustub Ühingu restruktureerimisel ja asendab olemasolevaid Aktsionäride lepinguid ET ja
EMT suhtes. Uue Aktsionäride lepingu põhitingimused on toodud edaspidi käesolevas prospektis pealkirja
“Uus Aktsionäride leping” all.

Joonis: Struktuur enne ja pärast aktsiate avalikku müüki ning pärast restruktureerimist
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Suhted Riigiga

Riik B-aktsia omanikuna

Ühingu põhikirja kohaselt on Riigil B-aktsia omanikuna üldkoosolekul vetoõigus teatud küsimuste osas. Sellisteks
küsimusteks on näiteks Ühingu põhikirja muutmine, Ühingu aktsiakapitali suurendamine või vähendamine,
Ühingu ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või lõpetamine.

Riik kliendina

ET suurim klient on Valitsusside. Viimane koordineerib Vabariigi Valitsuse haldusalasse kuuluvate asutuste
sidet. Erinevalt enamikust tavalistest ET klientidest on Valitsusside suhtes  pikendatud arvete tasumise tähtaegu.
Viimastel aastatel on Valitsussidel esinenud viivitusi arvete tasumisega ET-le. 01.01.1999 seisuga on Valitsusside
tasunud ET-le kogu võlgnevuse.

Riik suveräänina

Riik on ET-le andnud Kontsessioonilepingu poolena kontsessiooni.

Telekommunikatsiooniseaduse eelnõu kohaselt hakkab telekommunikatsiooni teenuste turuga seonduvat seaduse
alusel ja piires reguleerima teede- ja sideminister oma määrustega. Sideamet rakendab
telekommunikatsiooniteenuseid reguleerivaid õigusakte ja teostab täitmise osas järelevalvet. Selline pädevus
annab Vabariigi Valitsusele võimaluse mõjutada telekommunikatsiooniteenuste turgu.
.

Suhted Strateegiliste Investoritega

Eesti Telefoni Aktsionäride leping

Ühing ja Baltic Tele sõlmisid 18. augustil 1997 ET Aktsionäride lepingu (“ET Aktsionäride leping”). Nimetatud
ET Aktsionäride leping asendas varasemat aktsionäride vahelist lepingut, mis sõlmiti 16. detsembril 1992. ET
Aktsionäride leping sisaldab sätteid, mis muuhulgas reguleerivad ET organisatsioonilist struktuuri ja äritegevuse
korraldamist, äriplaanide ja eelarvete koostamist, käsitlevad dividendide jaotamist ja ET aktsiate võõrandamist
ning ET Aktsionäride lepingu lõpetamist või muutmist. Täpsemalt näeb ET Aktsionäride leping ette dividendide
maksmist 50% ulatuses puhaskasumist pärast maksude tasumist ning vastavalt aktsionäride osalusele, kui
aktsionäride koosolekul ei lepita kokku teisiti. ET Aktsionäride leping lõpeb Uue Aktsionäride lepingu
jõustumisel.

ET organisatsiooniline struktuur ning äritegevuse korraldamine

ET Aktsionäride lepingu punktid 7-11 sätestavad, et ET kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride koosolek,
mis valib nõukogu. Nõukogu valib omakorda ET juhatuse liikmed ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse
üle ettevõtte juhtimisel.

Korraline aktsionäride koosolek peab toimuma vähemalt kord aastas ning erakorraline aktsionäride koosolek
kutsutakse kokku teatud asjaolude esinemisel. Taolised koosolekud on pädevad vastu võtma otsuseid, kui kohal
on mõlemad aktsionärid. Aktsionäride ühehäälset heakskiitu nõuavad küsimused, mis muuhulgas hõlmavad
ET põhikirja muutmist, aktsiakapitali muutmist, nõukogu liikmete valimist või tagasikutsumist, teiste ettevõtete
omandamist või ET varadest olulise osa võõrandamist, ET likvideerimist, ühinemist või ümberkujundamist
ning ET äritegevuse muutmist või selle laiendamist väljapoole Eestit .

Nõukogu on neljaliikmeline, kaks liiget (sealhulgas esimees) nimetatakse Ühingu poolt ning ülejäänud kaks
(sealhulgas aseesimees) nimetatakse Baltic Tele poolt. Nõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kord
iga kolme kuu tagant ning koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on kõik neli nõukogu liiget või
koosoleku teistkordsel kokkukutsumisel kvoorumi puudumise tõttu vähemalt kaks nõukogu liiget. Nõukogu
planeerib ET tegevust, korraldab ET juhtimist ja teostab järelvalvet ET juhatuse tegevuse üle. Vähemalt kolme
neljandiku nõukogu liikmete heakskiitu nõuavad küsimused, mis muuhulgas hõlmavad ka äriplaanide, eelarvete
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ja finantsaruannete kinnitamist, juhatuse liikmete valimist ja tagasikutsumist, teatud võlakohustuste omandamist
ja investeeringute kinnitamist ning varade võõrandamist teatud künnishinnast kõrgema hinnaga..

Juhatus vastutab ET tegevuse juhtimise ja korraldamise eest ning igapäevase äritegevuse raames teostatud
toimingute eest. Juhatus koosneb viiest kuni kaheksast liikmest, kes määratakse ametisse kolmeks aastaks.
Juhatuse koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku juhatuse liikmetest.
Juhatuse esimees nimetatakse nõukogu poolt ning on tegev ka ET peadirektorina. Peadirektor vastutab ET
igapäevase tegevuse korraldamise eest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, võib
juhatus teha ainult Nõukogu nõusolekul.

ET Aktsionäride leping sisaldab sätteid olukordade kohta, kus vastavad ET organid ei suuda teha otsuseid
ülalkirjeldatud viisil, samuti sätteid, mis võimaldavad pooltel lepingu lõpetada.

Äriplaanide ja eelarvete koostamine

ET Aktsionäride lepingu  punkt 15 sätestab kolme- ja kümneaastaste äriplaanide, aastaeelarvete ja finantsaruannete
koostamise, mis (kas koostamine või aruanded?) esitatakse ET kahele aktsionärile. Kontsessioonilepingu kohaselt
esitatakse äriplaanid ning aruanded ka Vabariigi Valitsusele.

Dividendide jaotamine

ET Aktsionäride lepingu punkt 19 sätestab, et ET maksab igal aastal dividendideks 50% oma puhaskasumist,
kui mõlemad aktsionärid ei otsusta ühehäälselt teisiti.

Aktsiate võõrandamine

ET Aktsionäride lepingu punkt 22 sätestab aktsionäridele ostueesõiguse kolmandatele isikutele müüdavate ET
aktsiate suhtes. Erandina ei kehti selline ostueesõigus juhtudel, kui Baltic Tele võõrandab ET aktsiaid oma
emaettevõtele või ettevõtele, mille 100% osalus kuulub ühele Baltic Tele emaettevõtetest.

Aktsionäride lepingu  lõpetamine

Punkt 25 sätestab, et ET Aktsionäride leping võidakse lõpetada pooltevahelise kokkuleppe alusel juhul, kui üks
pool on oluliselt rikkunud lepingu tingimusi ning selle heastamine osutub ettenähtud ajaperioodi jooksul
võimatuks, samuti ühe poole pankrotistumisel või maksujõuetuks muutumisel. Baltic Tele võib lõpetada ET
Aktsionäride lepingu oluliste majanduslike või regulatiivsete muutuste asetleidmise korral Eestis või kummagi
poole poolt pikaajalise vääramatu jõu esinemise korral või ET pankrotistumise või lõpetamise korral. Lisaks
ülaltoodule võidakse ET Aktsionäride leping lõpetada ka eespool pealkirja “ET organisatsiooniline struktuur
ning äritegevuse korraldamine” all kirjeldatud viisil.

Eesti Mobiiltelefoni Aktsionäride leping

Ühing, Sonera ja Telia sõlmisid 7. augustil 1996 EMT Aktsionäride lepingu (“EMT Aktsionäride leping”).
Nimetatud EMT Aktsionäride leping hakkas asendama  varasemat aktsionäride vahelist lepingut, mis sõlmiti
31. detsembril 1993. EMT Aktsionäride leping sisaldab sätteid, mis muuhulgas reguleerivad EMT
organisatsioonilist struktuuri ja äritegevuse korraldamist, äriplaanide ja eelarvete koostamist, käsitlevad
dividendide jaotamist ja EMT aktsiate võõrandamist ning EMT Aktsionäride lepingu lõpetamist või muutmist.
Nimetatud sätete kokkuvõte on toodud allpool, kuid viidatud on ka EMT Aktsionäride lepingu terviktekstile.
EMT Aktsionäride leping lõpeb Uue Aktsionäride lepingu jõustumisel.

EMT organisatsiooniline struktuur ning äritegevuse korraldamine

EMT Aktsionäride lepingu punktid 8 kuni 10 sätestavad, et EMT kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride
üldkoosolek, mis valib nõukogu. Aktsionäride üldkoosolek nimetab ametisse ja kutsub tagasi nõukogu liikmed.
Nõukogu valib omakorda EMT juhatuse liikmed ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ettevõtte
juhtimisel.
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Korraline aktsionäride üldkoosolek peab toimuma vähemalt kord aastas. Erakorraline aktsionäride üldkoosolek
kutsutakse kokku teatud kindlate asjaolude esinemisel. Üldkoosolekud on pädevad vastu võtma otsuseid, kui
koosolekul on esindatud vähemalt kolmveerand EMT aktsiakapitalist. Aktsionäride ühehäälset heakskiitu
nõuavad küsimused, mis muuhulgas hõlmavad EMT põhikirja muutmist, aktsiakapitali suuruse muutmist,
nõukogu liikmete valimist või tagasikutsumist, teiste äriühingute omandamist või EMT varadest olulise osa
võõrandamist, EMT likvideerimist, ühinemist või muul viisil tema õigusliku vormi muutmist ning EMT
äritegevuse muutmist või selle laiendamist väljapoole Eestit..

Nõukogu on neljaliikmeline, kaks liiget nimetatakse Ühingu poolt, üks Sonera ning üks Telia poolt. Nõukogu
koosolekud peavad toimuma vähemalt kord iga kolme kuu tagant ning koosolek on pädev vastu võtma otsuseid,
kui kohal on kõik neli nõukogu liiget või – koosoleku teistkordsel kokkukutsumisel kvoorumi puudumise tõttu
– vähemalt kaks nõukogu liiget. Nõukogu planeerib EMT tegevust, korraldab EMT juhtimist ja teostab järelvalvet
EMT juhatuse tegevuse üle. Vähemalt kolme neljandiku nõukogu liikmete heakskiitu nõuavad küsimused, mis
muu hulgas hõlmavad äriplaanide, eelarvete ja finantsaruannete kinnitamist, juhatuse liikmete valimist ja
tagasikutsumist, teatud võlakohustuste võtmist ja investeeringute kinnitamist ning varade võõrandamist
künnishinnast kõrgema hinnaga..

Juhatus vastutab EMT tegevuse juhtimise ja korraldamise eest ning igapäevase äritegevuse raames teostatud
toimingute eest. Juhatus koosneb kahest kuni neljast liikmest, kes määratakse ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse
koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on kõik juhatuse liikmed. Juhatuse esimees ja aseesimees
nimetatakse ametisse nõukogu poolt. Juhatuse esimees on tegev ka EMT peadirektorina. Peadirektor vastutab
EMT igapäevase äritegevuse korraldamise eest.

Äriplaanide ja eelarvete koostamine

EMT Aktsionäride lepingu punkt 17 sätestab kolmeaastaste äriplaanide ja aastaeelarvete koostamise.

Dividendide jaotamine

Lepingu punkt 17 sätestab, et EMT maksab igal aastal aktsionäridele proportsionaalselt nende osalusega dividende
50% oma puhaskasumist, kui aktsionäride üldkoosolek ei otsusta teisiti.

1996. a. peetud EMT aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustasid EMT aktsionärid maksta dividendidena
välja 1995. a. majandusaasta puhaskasumi arvel 50 miljonit krooni.
1997.a. peetud EMT aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustasid EMT aktsionärid maksta dividendidena
välja 1996. a. majandusaasta puhaskasumi arvel 40 miljonit krooni.
1998. a. peetud EMT aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustasid EMT aktsionärid maksta dividendidena
välja 1997. a. majandusaasta puhaskasumi arvelt 132 miljonit krooni ning 40 miljonit krooni eelmiste aastate
jaotamata kasumi arvelt.

Aktsiate võõrandamine

EMT Aktsionäride lepingu punkt 15 sisaldab osteesõigust kolmandatele isikutele (kaasa arvatud teistele
aktsionäridele) müüdavate EMT aktsiate suhtes. Ostueesõigus ei laiene erandina aktsiate müügi korral EMT
sidusettevõtjatele.

Aktsionäride lepingu lõpetamine

Punkti 20 kohaselt on EMT Aktsionäride leping kehtiv mistahes aktsionäri suhtes seni, kuni see aktsionär ning
vähemalt üks teine aktsionär omab EMT aktsiaid.

Uus Aktsionäride leping

21.12.1998 sõlmisid Ühing, Müüja, Baltic Tele, Telia, Sonera ja Sonera Holding B.V.  Uue Aktsionäride lepingu
(Alljärgnevas tekstis hõlmab mõiste “Strateegiline Investor” ka Baltic Telet.). Uus Aktsionäride leping  jõustub
pärast Ühingu restruktureerimist, kui Telia, Sonera ja Baltic Tele registreeritakse aktsionäridena Ühingu
aktsiaraamatusse. Uue Aktsionäride lepingu  jõustumisega lõpevad Aktsionäride leping ja EMT Aktsionäride
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leping Uue Aktsionäride lepingu  kohaselt viiakse Ühingu majandustegevust viie aasta jooksul ellu teatud
põhimõtetest lähtudes.

Uue Aktsionäride lepingu kohaselt ei võõranda Strateegilised Investorid nende omandis olevaid Ühingu aktsiaid
enne 01.01.2001. Uue Aktsionäride lepingu pooled ei tohi eraldi, koos või koostöös kolmanda(te) isiku(te)ga
omandada vastavalt rohkem kui 49% Ühingu vastaval hetkel eksisteerivatest kõigist aktsiatest enne, kui on
möödunud viis aastat Uue Aktsionäride lepingu jõustumisest või päevani, mil Müüja osalus Ühingus langeb
alla 10%, kui see peaks aset leidma varem (Uues Aktsionäridelepingus ka kui “Lepingu lõppemise päev”).

Uue Aktsionäride lepingu kohaselt on Telial ja Soneral ostueesõigus, kui Müüja võõrandab ühele ostjale tema
omandis olevaid Aktsiaid koguses, mis vastavad 10%-lisele või suuremale osalusele Ühingus. Ühe ostja all
mõistetakse Uue Aktsionäride lepingu tähenduses isikut (välja arvatud investeerimispank), kes tegutseb üksinda,
koos teiste isikutega või nendega kooskõlastatult. Eelnimetatud ostueesõigus ei hõlma juhtu, mil Müüja võõrandab
Ühingu Aktsiaid investeerimispangale, kes omakorda kohustub müüma Aktsiad edasi mõnele finantsinvestorile.

Uues Aktsionäride lepingus sätestatud Ühingu dividendipoliitika kohaselt sõltub dividendide edaspidine
maksmine aktsionäridele Ühingu tulust, finantsseisundist ja teistest teguritest. Kuigi Ühingul on kavatsus tulevikus
dividende välja maksta, ei ole seda eeltoodu alusel tegelikkuses võimalik tagada. Uue Aktsionäride lepingu
pooled tegutsevad selle nimel, et  1999. a. ja järgnevate majandusaastate osas teeb Ühingu juhatus ettepaneku
maksta dividendidena välja vähemalt 20% Ühingu netokasumist aastas.

Uus Aktsionäride leping  annab Müüjale kui Ühingu B-aktsia omanikule vetoõiguse teatud küsimuste otsustamisel
Ühingu aktsionäride üldkoosolekul. Sellisteks küsimusteks on Ühingu tütarettevõtjate aktsiakapitali suurendamise
ja vähendamine ja olulises mahus Ühingu tütarettevõtete vara omandamine, võõrandamine ja koormamine, kui
see toimub väljaspool ettevõtete igapäevast majandustegevust. Lepingu lõppemise päeval muudetakse Ühingu
B-aktsia A-aktsiaks ning kõik B-aktsiast tulenevad õigused lakkavad olemast. Uue Aktsionäride lepingu kehtivuse
ajal tulenevad Ühingu B-aktsiast õigused ainult Müüjale.

Uus Aktsionäride leping sätestab muuhulgas ka Ühingu juhtorganite tegevuse alused. Ühingu nõukogu koosneb
Uue Aktsionäride lepingu kohaselt 10 liikmest. Uue Aktsionäride lepingu pooled on kokku leppinud nõukogu
moodustamise korra sõltuvalt Müüja osalusest Ühingus. Eeltoodu kohaselt nõustub Müüja hääletama iga
Strateegilise Investori poolt esitatud ühe nõukogu liikmekandidaadi (s.o. kokku nelja nõukogu liikmekandidaadi)
poolt ning Strateegilised Investorid nõustuvad omakorda hääletama Müüja poolt esitatud kahe nõukogu
liikmekandidaadi poolt juhul, kui vähemalt 20% kõigist olemasolevatest Ühingu aktsiatest on Müüja omandis.
Juhul, kui Müüja omandis on alla 20%, kuid mitte vähem kui 10% olemasolevatest Ühingu aktsiatest, nõustuvad
Strateegilised Investorid hääletama Müüja poolt esitatud ühe liikmekandidaadi poolt. Ülejäänud kaks (juhul,
kui Müüja omandis on alla 20%, kuid mitte vähem kui 10% olemasolevatest Ühingu aktsiatest, siis ülejäänud
kolm) Ühingu nõukogu liikmekandidaati on Müüjast ja Strateegilistest Investoritest (siin k.a. Baltic Tele)
sõltumatud, kuid nende kandidatuur kiidetakse heaks koostegutsevate Strateegiliste Investorite (siin k.a. Baltic
Tele) ja Riigi poolt. Uues Aktsionäride lepingus ei sätestata ülejäänud võimalike nõukogu liikmekandidaatide
valimise protseduuri.

Uus Aktsionäride leping  annab Müüjale lisaks õiguse nimetada üht liiget nii ET kui ka EMT nõukokku, kusjuures
Strateegilised Investorid on nõustunud toetama Müüja poolt nimetatud ET ja EMT nõukogu liikmete ametisse
nimetamist oma Ühingu nõukogu liikmeteks olevate esindajate kaudu.

Majandustegevuse põhimõtted

Uue Aktsionäride lepingu  kohaselt on Kontserni eesmärgiks jätkata oma käesolevat majandustegevust tarbijale
ja turule suunatud konkurentsivõimelisel ning kasulikul viisil. Majandustegevus tuleb korraldada selliselt, et
sellest tõuseks tulu Ühingu olemasolevatele aktsionäridele, et see meelitaks juurde uusi aktsionäre ning looks ja
säilitaks kindla ning hästitasustatud töö Kontserni töötajatele.

Telia ja Sonera aitavad kontserni tema majandustegevuse alal eelkõige uue tehnoloogia arendamise ning
täiendavate teenuste pakkumisega, kusjuures abi põhineb vabade läbirääkimiste tulemusel kujunenud tingimustel.

Uue Aktsionäride lepingu  pooled on kokku leppinud, et Kontserni kuuluvate ettevõtjate peakontorid ja
juhtorganid jäävad Tallinnasse. ET ja EMT jäävad eraldi juriidilisteks isikuteks. Kontserni üldiseks ja ühiseks
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eesmärgiks on edendada ka ET ja EMT vahelist koostööd. Lühemas perspektiivis keskendub Kontsern Eesti
turule, kuid see ei välista Kontserni poolt investeeringute tegemist teistesse ka Balti riikidesse.

Vastavalt Uuele Aktsionäride lepingule  peab Ühing jääma äriühinguks, mille asukoht on Eestis ning mille
aktsiaid noteeritakse vähemalt ühe rahvusvaheliselt tunnustatud väärtpaberibörsi põhinimekirjas.

Sonera

Alljärgnevalt kirjeldatud Telecom Finland  on isik, kes vastavalt 28.12.1998 Ühingu ainuaktsionäri otsusele ei
või omandada Ühingu aktsiaid. Viimaseks on Sonera Holding B.V. Samas on eelnimetatud isik osaluse teel
seotud Soome äriühingu Soneraga, kes on ka Uue Aktsionäride lepingu   pooleks. Sonera asukohaks on Helsinki,
Soome ning aadressiks Teollissuuskatu 15. Alljärgnev lühiülevaade on toodud 31.12.1997 seisuga vastava
majandusaasta aruande alusel. Nimetatud hetkel kandis Sonera inglise keelde tõlgituna nime Telecom Finland.

Telecom Finland tegevusalaks oli telekommunikatsiooniteenuste osutamine tütarettevõtete kaudu. Telecom
Finland ainuaktsionäriks oli PT Finland. Telecom Finland kontserni netokäive oli 7,722 miljardit Soome marka,
bilansimaht oli 9,712 miljardit Soome marka, omakapital 5,54 miljardit Soome marka, tulu majandustegevusest
oli 1,705 miljardit Soome marka ning puhaskasum oli 512,8 miljonit Soome marka.

Telecom Finlandil on pikaajaline vabaturu tingimustes tegutsemise kogemus. 1980ndatel lasti andmeside teenuste
turg Soomeks vabaks. Üheksakümnendate alguses tehti sama mobiilsideteenuste turu suhtes. Telecom Finland
alustas mobiilsidevõrgu ehitamist juba 1970. aastatel. Üheks saavutuseks võib pidada teiste Skandinaaviamaade
telekommunikatsiooni teenuste osutajatega NMT mobiilside teenuse väljaehitamist. Lisaks pikaaegsele
tegutsemisele mobiilsideteenuste turul tuleb Telecom Finlandi tugevusena esile tuua tõik, et tegutsetakse maailma
ühel enam arenenud telekommunikatsiooniteenuste turul. Telecom Finland on Soomes juhtival positsioonil,
hõlmates u 53% telekommunikatsiooniteenuste turust.

Telia

Telia AB asukohaks on Farsta, Rootsi ja Stockholm, Rootsi (registreeritud). Alljärgnev lühiülevaade on toodud
31.12.1997 seisuga vastava majandusaasta aruande alusel.

Telia tegevusalaks on muuhulgas telekommunikatsiooniteenuste osutamine tütarettevõtete kaudu. Telia AB
kontserni netokäive oli 46,444 miljardit Rootsi krooni, bilansimaht oli 64,202 miljardit Rootsi krooni, omakapital
24,048 miljardit Rootsi krooni, brutokasum oli 15,934 miljardit Rootsi krooni ning puhaskasum oli 2,735 miljardit
Rootsi krooni.

Telial on pikaajaline telekommunikatsiooniteenuste vabal turul tegutsemise kogemus. Rootsi
telekommunikatsiooniteenuste turg oli üks esimesi maailmas, mis avati vabale konkurentsile. Rootsi vastaval
turul on ühed madalamad telekommunikatsiooniteenuste hinnad arenenud tööstusriikides.

Baltic Tele ja Sonera Holding B.V.

Baltic Tele on Rootsi äriühing, mille aktsionärideks on võrdetes osades Telia ja Sonera. Sonera Holding B.V.
on Sonera aktsionäriks ja valdusettevõtjaks.

AKTSIATE KIRJELDUS

Allpool on toodud teave, mis puudutab Ühingu aktsiakapitali, kaasa arvatud lühikokkuvõtteid Ühingu Uue
põhikirja ning Eesti seaduste mõningatest sätetest. Käesolev kokkuvõte peaks hõlmama olulise informatsiooni
seoses aktsiakapitali ja aktsiatega kaasnevate õigustega, kuid ei pretendeeri täielikkusele ja põhjalikkusele.

Põhikiri sätestab, et Ühingu peamine tegevusala on investeerimine teistesse telekommunikatsiooni alal
tegutsevatesse äriühingutesse ning nende juhtimine ja haldamine.
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Aktsiakapital

22.jaanuaril 1999.a. oli Ühingu registreeritud aktsiakapital 735 001 000 krooni. See jagunes 73 500 000 nimeliseks
A-aktsiaks igaüks nimiväärtusega 10 krooni ning üheks B-aktsiaks nimiväärtusega 1000 krooni.

Seisuga 31. detsember 1998.a. oli Ühingu registreeritud aktsiakapital 735 miljonit krooni, mille moodustavad
73 500 000 nimelist lihtaktsiat igaüks nimiväärtusega 10 krooni. Ühingu põhikirja kohaselt on Ühingu
aktsiakapitali suuruseks minimaalselt 735 miljonit krooni ja maksimaalselt  2940 miljonit krooni.

Ühingu 21. detsembril 1998.a. peetud aktsionäride üldkoosolekul võeti vastu A- ja B- aktsiaid sätestav Ühingu
Uus põhikiri. Nimetatud põhikirja äriregistrisse kandmiseks on Tallinna Linnakohtu registriosakonnale 28.
detsembril 1998.a. esitatud avaldus ning see on 22. jaanuari 1999. a. seisuga rahuldatud.

Lisaks võeti eelnimetatud Ühingu aktsionäride üldkoosolekul vastu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta
1000 krooni võrra, s.o. 735 001 000 kroonini. Selleks otsustati välja lasta üks uus B-aktsia nimiväärtusega 1000
krooni, mis vastavalt eelpoolnimetatud Ühingu uuele põhikirjale annab omanikule ühe hääle Ühingu aktsionäride
üldkoosolekul.

Riik märkis 21. detsembril 1998.a. B-tüüpi aktsia ning on tasunud Ühingule väljalaskehinna täielikult kokku
1000 krooni.

Samas on Tallinna Linnakohtu registriosakonnale 28. detsembril 1998.a. esitatud avaldus suurendatud
aktsiakapitali kandmiseks äriregistrisse. Nimetatud avaldus on 22. jaanuari 1999.a. seisuga äriregistri pidaja
poolt rahuldatud.

Ühingu ainuaktsionär on 28.detsembril 1998.a. teinud otsuse suurendada Ühingu aktsiakapitali 1 373 832 780
kroonini ning selleks välja lasta 63 883 178 A-aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 krooni.

Käesoleva prospekti avaldamise ajal on Ühingu ainuaktsionäriks riik.

Aktsiate liigid

Seisuga 31. detsember 1998.a. oli Ühingu aktsiakapital jaotatud ühte liiki lihtaktsiatest. Iga aktsia annab Ühingu
üldkoosolekul ühe hääle. Ühing võib vastavalt üldkoosoleku otsusele emiteerida erinevat liiki aktsiaid, kaasa
arvatud erineva nimiväärtusega nimelisi lihtaktsiaid, esitajaaktsiaid ja eelisaktsiaid.

Uue põhikirja kohaselt moodustub Ühingu aktsiakapital kahte liiki aktsiatest. Esiteks, jagamatud nimelised A-
aktsiad on igaüks nimiväärtusega 10 krooni ning annavad Ühingu üldkoosolekul ühe hääle. Teiseks on ette
nähtud nimeline B-aktsia. B-aktsia on eelisaktsia nimiväärtusega 1000 krooni.

Uue põhikirja kohaselt eksisteerivad kõik Ühingu aktsiad dematerialiseeritud kujul.

Aktsiatega kaasnevad õigused

Uue põhikirja kohaselt on Ühingu aktsiad vabalt võõrandatavad.

Igal A-aktsia omanikul on Ühingu üldkoosolekul üks hääl. Lisaks on iga A-aktsia omanikul õigus osaleda
kasumi ja Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ning Ühingu Uues
põhikirjas ettenähtud õigused. A-aktsiat ei saa vahetada esitajaaktsia vastu.

B-aktsia omanikuks on Riik. B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda Ühingu üldkoosolekul ning saada
kasumi ja Ühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Ühingu Uues
põhikirja ettenähtud õigused. B-aktsia omanikul on eesõigus saada dividendi kindlaks määratud summas – 10
000 krooni. Ühingu põhikirja muutmise, Ühingu aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise, vahetusvõlakirjade
väljalaskmise ja Ühingu ühinemise, jagunemise ümberkujundamise ja/või lõpetamisega seotud küsimuste
otsustamisel annab üks B-aktsia Ühingu üldkoosolekul ühe hääle (piiratud hääleõigus). Nimetatud küsimustes
saab Ühingu üldkoosolekul otsuse vastu võtta ainult juhul, kui sellise otsuse poolt hääletab ka B-aktsia omanik.
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Äriseadustiku kohaselt tuleb Aktsiate omanikud kanda Ühingu aktsiaraamatusse. Isik võib oma aktsionäriõigusi
teostada ainult siis, kui ta on kantud aktsiaraamatusse.

Aktsiaid võib pantida või koormata kasutusvaldusega. Äriseadustiku kohaselt tuleb aktsia pantimiseks või muuks
koormamiseks sõlmida kirjaliku leping. Märkus Aktsiate pantimise või muul viisil koormamise kohta tuleb
kanda Ühingu aktsiaraamatusse.

Uue Aktsionäride lepingu lõppemisel muudetakse B-aktsia A-aktsia(te)ks. Ühingu aktsiate omanikele ei väljastata
aktsiatähti.

Aktsiaraamat

Ühing on kohustatud pidama nimeliste aktsiate omanike kohta aktsiaraamatut. Aktsiaraamatu pidamine on
Ühingu juhatuse ülesanne. Nõukogu võib kehtestada aktsiaraamatu pidamise korra. Vastava nõukogu otsuse
olemasolul võib aktsiaraamatut pidada korras, mida rakendab EVK. Aktsionärid ja asjassepuutuvad kolmandad
isikud võivad tutvuda Ühingu aktsiaraamatuga Keskdepositooriumis.

Aktsiaraamatus peab vähemalt olema kirjas iga aktsionäri nimi, aadress, isikukood (füüsilistel isikutel) või
registrikood (juriidilistel isikutel) ja tema poolt omatavate aktsiate liik, nimiväärtus ning märkimise ja omandamise
kuupäev.

Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine

Üldkoosoleku otsus Ühingu aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta on vastu võetud, kui selle
poolt on antud vähemalt 2/3 Ühingu üldkoosolekul A-aktsiatega esindatud häältest ja B-aktsiaga määratud
hääl. Aktsia eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega vastavalt aktsiakapitali suurendamise otsuses
sätestatule. Aktsiakapitali võib suurendada ka fondiemissiooni teel.

Mitterahalise sissemakse väärtust hindavad Ühingu nõukogu poolt määratud asjatundjad ning mitterahalise
sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Ühingu audiitor.

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise täpsemad tingimused on sätestatud äriseadustikus.

Vahetusvõlakirjad

Ühingul on Ühingu üldkoosoleku otsusel õigus välja lasta vahetusvõlakirju, mis annavad vahetusvõlakirja
omanikule õiguse vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

Võlakirja vastu väljalastavate aktsiate nimiväärtus võib olla võlakirja nimiväärtusest suurem üksnes juhul, kui
nimiväärtuste vahe tasutakse rahas. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui üks
kolmandik Ühingu registreeritud aktsiakapitalist.

Märkimise eesõigus

Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate
nimiväärtuste summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada Ühingu üldkoosoleku otsusega, mille poolt on
antud vähemalt ¾ Ühingu üldkoosolekul esindatud häältest. Juhatus peab aktsionäridele eelnevalt esitama kirjaliku
selgituse, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik ja põhjendama selles ka aktsiate väljalaskehinda.
Mitut liiki aktsiate olemasolu puhul, kui lastakse välja ühte või mõnda liiki uusi aktsiaid, on nende märkimisel
vastavat liiki aktsiate omanikel eesõigus teiste aktsionäride ees.

Dividendid

Äriseadustiku kohaselt võivad Ühingu aktsionärid dividende saada Ühingu puhaskasumist või eelmiste
majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, proportsionaalselt
nende Aktsiate nimiväärtuse kogusummaga. Dividende võib maksta üks kord aastas kinnitatud majandusaasta
aruande alusel.
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Väljamakstava dividendi suuruse kinnitab Ühingu aktsionäride üldkoosolek juhatuse poolt üldkoosolekule
esitatud ja nõukogu poolt kooskõlastatud ettepaneku alusel. Ühingu üldkoosolek ei või heaks kiita suuremat
dividendi kui on Juhatuse poolt ette pandud.

Üldjuhul makstakse dividende rahas. Ühingu aktsionäridel on õigus nõustuda dividendide maksmisega ka muus
vormis, kaasa arvatud väärtpaberid.

B-aktsia suhtes on fikseeritud dividendimäär 10 000 krooni aastas.

Üldkoosolekud

Äriseadustik ja Ühingu põhikiri sätestavad kahte tüüpi aktsionäride koosolekuid: korralised ja erakorralised
üldkoosolekud.

Korraline Üldkoosolek

Korralise iga-aastase üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus ja koosolek peab toimuma kuue kuu jooksul pärast
Ühingu majandusaasta lõppu.

Erakorraline Üldkoosolek

Erakorralise Üldkoosoleku peab Juhatus kokku kutsuma siis, kui Ühingul on netovara vähem kui pool
aktsiakapitalist või alla seaduses ette nähtud miinimumsuuruse, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/10 Ühingu aktsiakapitalist, või kui seda nõuab Nõukogu.

Kui Juhatusel ei õnnestu üldkoosolekut kokku kutsuda ühe kuu jooksul alates aktsionäride või Nõukogu nõude
kättesaamisest, siis võivad äriseadustiku kohaselt koosoleku kokku kutsuda vastavalt kas aktsionärid või
Nõukogu.

Erakorralist üldkoosolekut ei pea kokku kutsuma, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest
jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud.

Üldkoosoleku pädevus

Vastavalt Põhikirjale ja äriseadustikule võib üldkoosolek:
1. otsustada muuta Ühingu põhikirja(1);
2. otsustada aktsiatega kaasnevate õiguste muutmise(2);
3. otsustada aktsiakapitali suurendamise või vähendamise(3);
4. otsustada märkimise eesõigustest loobumise (4);
5. otsustada vahetusvõlakirjade välja laskmine;
6. valida ja tagasi kutsuda Nõukogu liikmed ja määrata nende tasustamine(5);
7. valida audiitor ja määrata tema tasustamine;
8. otsustada erikontrolli korraldamine;
9. kinnitada majandusaasta aruande ja otsustada kasumi jaotamise;
10. otsustada Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagamise või ümberkujundamise(1);
11. otsustada Nõukogu või Juhatuse liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega

tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Ühingu esindaja määramine; ja
12. otsustada muud seadusega üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid küsimusi.
___________
Märkused:
(1) Otsuse vastuvõtmiseks vajalik 2/3 Ühingu üldkoosolekul esindatud häältest ning lisaks B-aktsia omaniku
nõusolek.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks vajalik 4/5 kõigist häältest ja 9/10 aktsionäridest, kelle aktsiate liigiga seotud õigusi
muudetakse, peavad olema otsuse poolt.
(3) Otsuse vastuvõtmiseks vajalik 2/3 iga Ühingu üldkoosolekul esindatud aktsiate liigi häältest ning lisaks B-
aktsia omaniku nõusolek.
(4) Otsuse vastuvõtmiseks vajalik 3/4 Ühingu üldkoosolekul esindatud häältest.
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(5) Tagasikutsumine nõuab 2/3 Ühingu üldkoosolekul esindatud häältest.

Teistes Ühingu tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu
nõudel.

Üldnõuded koosolekutele

Teated üldkoosoleku toimumise kohta saadetakse nimeliste aktsiate omanikele aktsiaraamatus näidatud aadressil.
Korralise üldkoosoleku toimumisest tuleb teatada vähemalt kolm nädalat ette ja erakorralise üldkoosoleku puhul
üks nädal ette. Teade üldkoosoleku toimumise kohta tuleb avaldada vähemalt ühes Eesti Vabariigi üleriigilise
levikuga päevalehes ja vähemalt ajalehes Financial Times või viimase õigusjärgses ajalehes. Üldkoosolekud
peetakse Ühingu asukohas.

Üldkoosoleku päevakorra määrab Nõukogu ja see peab olema toodud üldkoosoleku kokkukutsumise teates.
Juhatusel või vähemalt 1/10 aktsiakapitali esindavatel aktsionäridel on õigus nõuda teatud küsimuste päevakorda
võtmist. Selline nõudmine tuleb esitada enne üldkoosoleku teate saamist või selle avaldamist. Üldkoosoleku
päevakorda võib täiendada ka üldkoosolekul vähemalt 9/10 seal osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende
aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 Ühingu aktsiakapitalist.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui Ühingu
üldkoosolekul ei ole esindatud eelmises lauses nimetatud hääled, kutsub Ühingu Juhatus kolme nädala jooksul,
kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on
pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. Iga aktsionär võib üldkoosolekust osa
võtta ja sellel hääletada isiklikult või volitades kirjalikult koosolekust osa võtma ja sellel enda nimel hääletama
teise isiku.

Otsused võetakse vastu koosolekul esindatud Aktsiate lihthäälteenamusega, kui seadus või Ühingu põhikiri ei
nõua suuremat häälteenamust. Isikute, näiteks Nõukogu liikmete valimiste tulemused määratakse selle järgi,
milline kandidaat sai kõige enam hääli.

Üldkoosolek protokollitakse. Pärast seitsme päeva möödumist Ühingu üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll
olema aktsionäridele kättesaadav.

Kohus võib Ühingu aktsionäri, juhatuse või nõukogu liikme nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga
vastuolus oleva Ühingu üldkoosoleku otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

Aktsionäride õigused Ühingu lõpetamisel

Ühingu lõpetamise või pankrotimenetluse puhul sätestatakse aktsionäride õigused põhiliselt äriseadustikus ning
pankrotiseaduses.

Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Ühingu likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui Ühingu põhikirjaga, üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega
ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijad omandavad Nõukogu ja Juhatuse õigused ning kohustused, mis ei ole
vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad
vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult Ühingu lõpetamiseks vajalikke
tehinguid.

Majandusaasta aruanne

Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab Juhatus need viivitamatult audiitorile.
Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise
ettepaneku (majandusaasta aruanne) Ühingu nõukogule ja üldkoosolekule. Juhatus peab tagama aktsionäridele
võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut. Aastaaruanne
tuleb heaks kiita kuue kuu jooksul arvates Ühingu majandusaasta lõpust.

Audiitor

Ühingu audiitor on Andres Root, KPMG Estonia.
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MAKSUSTAMINE

Järgnev teave üldistest Eesti maksutagajärgedest aktsionäridele Pakutavate aktsiate omandamisel, omamisel
ja võõrandamisel ei ole ammendav ning potentsiaalsed investorid võiksid seetõttu konsulteerida oma
maksunõustajatega.

1. jaanuaril 1994 jõustunud tulumaksuseadus (“TMS”) maksustab reeglina nii füüsiliste isikute kui ettevõtete
tulu ühtse maksumääraga 26 %.

Tulu Aktsiate võõrandamisest

Vastavalt TMS-le loetakse residendi ja mitteresidendi tuluks Aktsiate võõrandamisest saadud kasu (TMS
tähenduses) ning sellelt tuleb reeglina maksta 26 % tulumaksu, kui seadusega (k.a. välisleping) ei ole sätestatud
teisiti.

Dividenditulu

Ühing on kohustatud aktsionäridele dividendide väljamaksmisel maksma tulumaksu ulatuses, mis vastab 26/74
dividendide summast. Selle maksusumma võib Ühing maha arvata sellel ja järgmistel maksustamisperioodidel
tasumisele kuuluvast tulumaksust vastavalt kehtivale seadusele.

Aktsionärid, kes on TMS tähenduses residendist maksumaksjad, ei lisa Ühingult saadud dividende
maksudeklaratsioonis oma tulule, deklareerides seal dividendid maksustamisele mittekuuluva tuluna.

Mitteresidendist aktsionärid peavad dividendidelt maksma tulumaksu 26%, kuid tulumaksu kinnipidamise määr
võib seaduse (k.a. välislepingu) mõjul väheneda sõltuvalt mitteresidendi asukohamaast ja/või talle kuuluvate
aktsiate arvust.

Riigilõiv

Aktsiate võõrandamisel ei tule Eestis tasuda riigilõivu.

Muud maksud

Käesoleval ajal ei ole Eestis pärimis- ega kinkemaksu, kuigi selliste maksude kehtestamist tulevikus võimaldab
maksuseadus.
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ÜLDTEAVE

Ühing on Eestis registreeritud aktsiaselts, mis on kantud äriregistrisse 5. augustil 1997 ning millele on antud
kordumatu registrikood 10234957. Äriregistrisse kantud Ühingu asukoht Tallinn ja aadress Endla 16, Tallinn,
Eesti Vabariik.

Järgmiste dokumentidega on võimalik tutvuda Ühingu asukohas aadressil Tallinn, Endla 16 tööpäeviti kella
9:00-st kella 16:00-ni:

(i) Ühingu põhikiri;

(ii) avalikud või käesolevas prospektis toodud aruanded Ühingu tegevuse ning majandusliku seisundi
kohta;

(iii) käesolev aktsiate avaliku müügi prospekt.

ET ja Riigi vastu on algatatud kaks Ühingu seisukohast olulist tähtsust omada võivat hagimenetlust. Esitatud
hagid enamuses põhinevad väidetel Kontsessioonilepingu seadusevastasuse kohta. Ühes menetluses on hagejaks
AS Ritabell ning teises Tanel Järvet. Mõlemas menetluses on kostjad esitanud vastused. Kohtuprotsessid võivad
kujuneda pikaks läbides erinevaid kohtuinstantse. Samas ei saa täielikult välistada, et kohus otsustab tunnistada
teatud ET ainuõigused tühiseks. Eelnevas lauses toodut ei tule käsitleda õigusarvamusena, vaid tähelepanu
juhtimisena tulevikus saabuda võivatele sündmustele ning nendega seonduvatele riskidele.

Ühingule õigusabi osutavad isikud on advokaadibüroo Raidla & Partnerid aadressiga Tallinn, Pärnu mnt 10.

Ühingu põhipankadeks on AS Hansapank aadressiga Tallinn, Liivalaia 8 ja AS Eesti Ühispank aadressiga
Tallinn, Tartu mnt 13.
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FINANTSTEAVE

Käesolevas prospekti osas “Finantsteave” sisalduvad finantsandmed on koostatud vastavuses rahvusvahelise
raamatupidamise standardi IAS nõuetega. Lisaks on käesoleva prospekti osas “Finantsteave” toodud Ühingu
tütarettevõtjate kohta käiv finantsteave IAS alusel.

Ühingu ja selle tütarettevõtjate poolt äriregistrile ja muudele pädevatele asutustele antud kinnitatud majandusaasta
aruanded on koostatud vastavalt Eesti seadusele. Seetõttu võib nimetatud dokumentides toodud finantsteave
erineda käesolevas prospektis toodust. Ka käesoleva prospekti teistes osades olev finantsteave võib olla koostatud
vastavalt raamatupidamisseadusele. Sellekohane märge tekstis on tavaliselt ka toodud.

Ühingu audiitor ei ole 31.12.1997 majandusaasta ja 30.06.1998 vahearuande auditi või vaheauditi käigus
koostanud lisa (memorandum) Ühingu aktsionäride üldkoosolekule, juhatusele või nõukogule.

LAENUD JA VÕLAKOHUSTUSED SEISUGA 31.12.1998

Alljärgnevalt esitatud tabelid AS-ide Eesti Telefon ja Eesti Mobiiltelefon kohta kajastavad kontserni kõiki
võlakohustusi seisuga 31.12.1998, välja arvatud AS-i Eesti Telefon tabelis sisalduvad punktid 2.1. ja 2.2., mis
kajastavad kontsernisiseseid võlakohustusi.

AS EESTI TELEFON

Laenaja Võla suurus Intressi määr Intressi Tagasimakse
kroonides tüüp aeg

1.1. Nordic Investment Bank
(endine Baltic Tele AB)

                                  Tranche I 81,795,000 7.5% fikseeritud 2002
                                  Tranche II 90,370,000 FIM HELIBOR+0.25% muutuv 2002

1.2. Telia Finance AB 40,479,676 K1+margin muutuv 2005
1.3. Suomen Posti-Tele OY

(praeguseks üle läinud Sonerale) 1,500,000 12% fikseeritud 1999
1.4. Eesti Investeerimispank

(praeguseks üle läinud Optiva pangale) 10,000,000 SDR + 6.5% muutuv 1999
1.5. Bankgesellschaft Berlin AG 192,000,000 DEM LIBOR + 0,45% muutuv 2003
1.6. Nordic Investment Bank 116,363,636 DEM LIBOR + 0,45% muutuv 2003
1.7. Svenska Handelsbanken AB 70,000,000 TALIBOR+0,375 muutuv 2002
1.8. Svenska Handelsbanken AB 100,000,000 TALIBOR+0,375 muutuv 2003
1. Total of long-term 702,508,312

2.1. Eesti Telekom 25,810,253 4% fikseeritud 2007
2.2. Eesti Telekom 359,156,880 4% fikseeritud 2007

(n.ö. Võlakiri - promissory note)
2. Laenud emaettevõttelt 384,967,133

1 ja 2 kokku 1,087,475,445
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Lepingu nr Lepingu Valuuta Väärtus Makstud osa Valuuta Maksta jäänud 1999 2000

kuup. 1993-1998 12/31/98

LA/213/95 Telecom Finland Jun-95 FIM 1,731,764 1,115,218 FIM 616,546 400,296 216,250

VL 20036 Telefinans Aug-94 DEM 1,485,920 1,082,434 DEM 403,486 403,486

VL 20047 Telefinans Sep-95 DEM 631,290 344,371 DEM 286,919 134,214 152,705

(FIM 1,897,635)

KOKKU FIM 616,546 400,296 216,250

DEM 690,405 537,700 152,705

EEK 7,146,032 5,355,207 1,790,825

AS EESTI MOBIILTELEFONI KAPITALIRENDI LEPINGUD

Väljavõtted mõningatest finantsaruannetes sisalduvate kirjete alamkirjetest

AS-i Eesti Telekom andmed muude tegevuskulude kohta ajavahemikul 1.01.-30.09.98 (kasumiaruande
rida “Muud tegevuskulud”)

Kululiik Summa
(tuh. kr.)

Raklaam ja infokulu 38 038
Konsultatsioonikulud 37 476
Põhivara remondi- ja hoolduskulud 32 452
Hoonete ja ruumide rent ja kommunaalteenused 28 668
Kantselei- ja majanduskulud 22 179
Väikevahendid 14 934
Koolituskulud 7 652
Turvateenuse ja valvekulud 5 307
Transpordikulud 1 673
Muud väljastpoolt tellitud tööd 24 336
Muud mitmesugused tegevuskulud 26 631
KOKKU MUUD TEGEVUSKULUD 239 346

Informatsioon bilansikirje “Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded” koosseisus sisalduva ostjate
laekumata arvete kohta.

AS-i Eesti Telekom andmed ostjate laekumata arvete kohta seisuga 30.09.98

Võlgnevuse summa (tuh.kr.)

Tähtaeg mitte saabunud 249,326

Tähtaja ületanud kuni 30 päeva üle 42,623

31-90 päeva üle 16,828

üle 90 päeva 2,959

KOKKU 311,736



72

Informatsioon bilansikirje “Võlad hankijatele ja muud lühiajalised võlgnevused” koosseisus sisalduva
hankijatele tasumata arvete kohta.

AS-i Eesti Telekom andmed ostjate laekumata arvete kohta seisuga 30.09.98

a) Võlgnevuse ajaline struktuur

Võlgnevuse summa (tuh.kr.) Tähtaeg Võlgnevuse ajaline jaotumine
mitte kuni 30 31 kuni 90 üle
saabunud päeva üle päeva üle 90 päeva

175,429 175,429 - - -

b) 10 suuremat võlgnevust (tuh.kr.)

Jrk. Hankija nimetus Võlgnevuse
nr. summa
1 OY LM Ericsson AB 46,811
2 Siemens AS 8,635
3 Nokia Mobile Phones 6,380
4 NK Communications 5,001
5 Ritabell AS 4,424
6 Nokia Telecommunications Eesti 3,798
7 Matiko AS 3,267
8 Unister OÜ 3,067
9 Phone TU 2,180
10 Telefonipood AS 2,073
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Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse
erinevusest

AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi prospekti on lülitatud Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite
(IAS) kohaselt koostatud raamatupidamise aruanded aastate 1995-1997 ning ajavahemiku 1.jaanuar 1998 -
30.september 1998 kohta. Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadus on valdavas osas kooskõlas IAS-ga. Samas
esineb nende vahel ka mõningaid olulisi erinevusi, mida tuleb informatsiooni tõlgendamisel silmas pidada.
Alljärgnevalt selgitame neist olulisemaid, mis omavad tähtsust AS-i Eesti Telekom seisukohalt.

Vastavalt Raamatupidamise Seadusele kajastatakse investeeringuid tütar- ja sidusettevõtjatesse laiendatud
kapitaliosaluse meetodil, mida võib lihtsustatult nimetada ka ühel real konsolideerimiseks. Selle kohaselt
kajastatakse investeeringud tütarettevõtjatesse pikaajaliste investeeringute all, kusjuures investeeringute väärtust
korrigeeritakse tekkivate kasumite/kahjumitega. IAS eeldab tütarettevõtjate täiskonsolideerimist, mille puhul
liidetakse tütarettevõtjate bilansid ja kasumiaruanded rida realt emaettvõtja bilansi ja kasumiaruandega,
elimineerides kontsernisisesed tehingud ning vastastikused nõuded ja kohustused. Erinevate lähenemisviiside
tulemusena erinevad ühel real konsolideeritud aruande ja täiskonsolideeritud aruande bilansi ja kasumiaruande
struktuurid teineteisest oluliselt.

Raamatupidamise Seadus ei sätesta edasilükkunud tulumaksukohustuse ja edasilükkunud tulumaksuvara
kajastamist. Viimased tekivad nn. ajutisest erinevusest, mis konkreetselt AS Eesti Telekom kontserni puhul
tähendavad erisusi põhivara raamatupidamisamortisatsiooni ja maksuamortisatsiooni vahel. AS Eesti Telefon,
kes oli kuni 1996. aastani kui välisosalusega ettevõtja tulumaksust vabastatud, amortiseeris põhivara küll
raamatupidamises, ent maksusoodustuse tõttu ei teinud seda maksustamisel. Selle tulemusena tekkis AS-il Eesti
Telefon märkimisväärne edasilükkunud tulumaksuvara, s.t. võimalus amortiseerida tulevikus põhivara
maksustamisel oluliselt rohkem kui raamatupidamises ja vähendada seega oma tulevast maksukoormust. 1.
jaanuarist 1998 jõustunud IAS 12 Tulumaks uus redaktsioon nõuab edasilükkunud tulumaksuvara kajastamist
eeldusel, et selle realiseerumine tulevikus on tõenäoline (eelmine IAS 12 redaktsioon lubas sellise edasilükkunud
tulumaksuvara kajastamist). Seda arvestades on edasilükkunud tulumaksuvara kajastatud AS Eesti Telekom
1995. Ja 1996.a. konsolideeritud aruannetes, mille tulemusena paranes oluliselt ka nende aastate finantstulemus
võrreldes Raamatupidamise Seaduse kohase kasumiga.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta kasumiaruanne

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

GRUPP EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Äritulud
Realiseerimise netokäive 2,057,844 1,484,883 1,110,663  -  -  -

Lõpetamata toodangu jääkide muutus 2,250  -  -  -  -  -

Muud äritulud 2 (a) 45,690 23,822 26,703 63 110 78

Äritulud kokku 2,105,784 1,508,705 1,137,366 63 110 78

Tegevuskulud
Toore, materjal, kaubad ja teenused 323,989 209,886 151,097  -  -  -

Mitmesugused tegevuskulud 273,958 219,826 194,043 3,373 1,794 876

Tööjõukulud 331,330 280,585 223,255 2,412 1,587 1,322

Muud kulud 2 (b) 67,388 66,369 43,509 3,202 3,947 3,570

Tegevuskulud kokku 996,665 776,666 611,904 8,987 7,328 5,768

Tegevuskasum enne põhivara kulumit 1,109,119 732,039 525,462 -8,924 -7,218 -5,690

Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 2 ( c) 482,628 326,540 228,428 350 317 236

Tegevuskasum 626,491 405,499 297,034 -9,274 -7,535 -5,926

Finantstulud
Finantstulud tütar- ja sidusettevõtetest 2 (d)  - 4,571 7,893 213,272 180,003 132,569

Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt 50 56 68 15,449 15,441 15,691

Kasum valuutakursi muutustest 907 9,714 15,979 274 1,686 874

Muud finantstulud 2 (e) 10,762 3,516 2,747 6,656 405 117

Finantstulud kokku 11,719 17,857 26,687 235,651 197,535 149,251

Finantskulud
Tütar- ja sidusettevõtetega seotud 2 (f) 60 136  - 60 401 954

finantskulud

Intressikulud 48,013 60,276 45,335  -  -  -

Kahjum valuutakursi muutustest 1,094 8,699 25,664  - 487  -

Muud finantskulud 2 (g) 12,124 2,929 3,868 182  - 304

Finantskulud kokku 61,291 72,040 74,867 242 888 1,258

Kasum enne maksustamist 576,919 351,316 248,854 226,135 189,112 142,067

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) 3 (a) -148,999 844 9,430 -3,003 -3,965 -3,570

Maksustamisjärgne kasum 427,920 352,160 258,284 223,132 185,147 138,497

Vähemusosa 204,788 167,013 119,787  -  -  -

Perioodi puhaskasum 15 (d) 223,132 185,147 138,497 223,132 185,147 138,497

Tulu aktsia kohta

Baastulu aktsia kohta (kroonides) 3.03 2.51 1.88

Lahustatud tulu aktsia kohta 3.03 2.51 1.88

1995. ja 1996.a. oli ettevõte juriidilise staatuse poolest riigiettevõte, kus aktsiakapitali asendas riigikapital.

Tulu arvutamisel aktsia kohta on eeldatud, et riigikapital koosnes aktsiatest nominaalväärtusega 10 EEK.

1997.a. suurendati sidevõrgu amortisatsiooni määrasid 15%-lt 17,5%-ni aasta baasil. Selle tulemusel vähenes Grupi

tegevuskasum 40,8 miljoni EEK võrra võrreldes 1996.a.

Konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruandeid loetakse koos lehekülgedel  77-96 toodud finantsaruannete selgitustega,

mis moodustavad osa konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruannetest.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta bilanss

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

AKTIVA
Põhivara
Maa, ehitised ja seadmed 4 2,503,043 2,093,006 1,650,156 770 920 659

Firmaväärtus (goodwill) 5  - 7,197 14,394  -  -  -

Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 6 42,442 16,652 5,079  -  -  -

Arenguväljaminekud 7 1,106 1,388  -  -  -  -

Sidusettevõtete aktsiad või osad 8  - 17,172 15,903  - 17,172 15,903

Muud investeeringud  9, 10 945 2,344 1,101 715,362 646,507 518,731

Mitmesugused pikaajalised nõuded 11 (a) 1,554 4,075 4,752 384,967 385,008 384,124

Edasilükkunud tulumaksuvara 3 (b) 100,378 138,371 82,549  -  -  -

2,649,468 2,280,205 1,773,934 1,101,099 1,049,607 919,417

Käibevara

Varud 12 104,270 65,602 97,293 236 7  -

Nõuded ostjate vastu ja muud

lühiajalised nõuded 11 (b) 285,535 238,937 197,689 165,722 66,655 51,399

Lühiajalised investeeringud 13 18,412  -  - 18,412  -  -

Raha ja raha ekvivalendid 14 221,824 42,875 129,518 41,680 2,456 382

630,041 347,414 424,500 226,050 69,118 51,781

Aktiva kokku 3,279,509 2,627,619 2,198,434 1,327,149 1,118,725 971,198

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED
Omakapital
Aktsiakapital 15 735,000 736,553 736,291 735,000 736,553 736,291

Reservid 16 4,525  - 135 4,525  - 135

Akumuleerunud kasum 16 586,373 381,500 233,378 586,373 381,500 233,378

1,325,898 1,118,053 969,804 1,325,898 1,118,053 969,804

Vähemusosa
Tütarettevõtted 825,678 667,167 531,963  -  -  -

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad laenud ja

võlakohustused 17 (a) 676,518 486,463 473,874  -  -  -

Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 (b ) 48,735 31,794 18,857  -  -  -

725,253 518,257 492,731  -  -  -

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele & muud lühiajalised

kohustused 19 276,631 171,882 158,801 1,251 672 1,394

Intressi kandvad laenud ja

võlakohustused 17 (b) 126,049 152,260 45,135  -  -  -

402,680 324,142 203,936 1,251 672 1,394

Omakapital ja kohustused kokku 3,279,509 2,627,619 2,198,434 1,327,149 1,118,725 971,198

Konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruandeid loetakse koos lehekülgedel 77-96 toodud finantsaruannete lisadega, mis

moodustavad osa konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruannetest.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

31. detsemberil 1997.a. lõppenud majandusaasta rahavoogude aruanne

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Rahavoog äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust 576,919 351,316 248,854 226,135 189,112 142,067

Põhivara kulum 482,386 320,452 227,971 350 317 236

Kasum põhivara müügist -10,139 -411 -177  -  -  -

Aktsiate müügikasum  - -2,402  -  - -2,402  -

Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 6,573 10,686 19,828  -  -  -

Aktsiate müügikahjum  -  - 304  -  - 304

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest  - -1,975 -7,893 -213,272 -177,142 -131,615

Kahjum aktsiate väärtuse ümberhindamisest 182  -  - 182  -  -

Makstud tulumaks -58,712 -36,540 -38,500 -4,026 -3,072 -8,329

Kursimuutused ja muud mitterahalised korrigeerimised 1,856 -2,285 -1,181 -275 -1,202 -886

Käibekapitali muutus

    Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus -28,252 -44,596 -44,917 -5,223 -1,066 1,760

    Varude muutus -38,668 31,691 -396 -229 -7 26

    Lühiajaliste kohustuste muutus (väljaarvatud pangalaenud) 52,016 11,201 -826 1,005 -1,145 -1,231

Rahavoog äritegevusest kokku 984,161 637,137 403,067 4,647 3,393 2,332

Investeerimistegevuse rahavoog

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist 20,841 3,181 9,020  - 76  -

Sissetulek investeeringute müügist  - 2,626 142  - 2,626 142

Saadud dividendid  -  -  - 49,772 35,428 2,106

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulekud 423  - 6 315  - 6

Põhivara ost -897,453 -767,215 -515,470 -200 -654 -154

Investeeringute ost -23 -1,681 -1,170 -23 -1,681 -1,170

Ostetud litsentsid -30,556 -13,895 -3,752  -  -  -

Arenguväljaminekud 7  - -1,412  -  -  -  -

Investeerimistegevuse rahavoog kokku -906,768 -778,396 -511,224 49,864 35,795 930

Finantseerimistegevuse rahavoog

Emiteeritud võlakirjad 158,373 107,717 29,162  -  -  -

Võlakirjade lunastamine -207,358 -87,171 -75,330  -  -  -

Saadud mittekonverteeritavad pikaajalised laenud  - 11,108 167,293  -  -  -

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine -48,058 -5,132 -2,248  -  -  -

Saadud pikajalised laenud 390,000 100,532 34,500  -  -  -

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine -150,906  -  -  -  -  -

Liisingkohustuste tagasimaksmine -14,762 -13,065 -3,303  -  -  -

Saadud lühiajalised laenud (neto) 36,451 11,549 -18,997  -  -  -

Makstud dividendid 15 (b) -15,287 -37,114 -3,671 -15,287 -37,114 -3,671

Vähemusosanikele makstud dividendid -46,897 -33,808 -1,173  -  -  -

Finantseerimistegevuse rahavoog kokku 101,556 54,616 126,233 -15,287 -37,114 -3,671

Raha ja raha ekvivalentide suurenemine / - vähenemine 178,949 -86,643 18,076 39,224 2,074 -409

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 42,875 129,518 111,442 2,456 382 791

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 14 221,824 42,875 129,518 41,680 2,456 382

Rahavoogude aruanne ei näita eraldi makstud ja saadud intresse.

Konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruandeid loetakse koos lehekülgedel 77-96 toodud finantsaruannete lisadega, mis
moodustavad osa konsolideeritud ja emaettevõtte finantsaruannetest.
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AS EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

Lisad seisuga 31.12.97 koostatud finantsaruannete juurde

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

1. Olulised raamatupidamispõhimõtted

Olulisi raamatupidamispõhimõtteid, mida on kasutatud AS Eesti Telekom (emaettevõte) ja tema tütarettevõtete
(kontsern) finantsaruannete koostamisel, on kirjeldatud järgnevalt.

Vastavuse kinnitus

Kontserni konsolideeritud finantsaruanded on koostatud vastavalt raamatupidamisstandarditele, mis on välja
antud Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Komitee poolt. Konsolideeritud aruannete koostamisel on
kasutatud järgmisi rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid enne nende ametlikku jõustumist:
- IAS 1 Finantsaruannete esituslaad
- IAS 14 Informatsioon segmentide kaupa
- IAS 33 Kasum aktsia kohta

Hindamise alus

Hindamise alusena on kasutatud soetusmaksumust.

Konsolideerimise põhimõtted

Konsolideeritud finantsaruanded sisaldavad kõikide tütarettevõtete finantsandmeid, mille üle on emaettevõttel
kontroll. Kui emaettevõte omandas või loovutas ettevõtte üle kontrolli aasta jooksul, on vastava ettevõtte tulemus
kajastatud vaid kontrolli omandamise kuupäevast alates või kuni kontrolli loovutamise kuupäevani. Tütarettevõte
loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui üle poole tütarettevõtte hääleõigusest on emaettevõtte kontrolli
all, kui emaettevõte on võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat või kui emaettevõte
omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamuse nõukogu liikmetest.

Kõik kontserni kuuluvate ettevõtete vahelised tehingud ja vastastikused saldod on elimineeritud.

Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud
finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

Välisvaluuta

Välisvaluutatehingud arvestatakse tehingu päeval kehtiva valuutakursiga. Bilansis hinnatakse valuutapõhised
rahalised varad ning kohustused ümber bilansipäeval kehtiva valuutakursiga. Ümberhindamise tulemusena
saadud kursikasumid ja –kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Riski katmine

Välisvaluutalepinguid arvestatakse riski katvana, kui nad on sõlmitud taotlusega katta selliste teiste tehingutega
seotud riske, mis on riski katva instrumendiga tugevas korrelatsioonis. Kasumit/kahjumit riski katmisest
arvestatakse samal ajal kui tehing, mille riski kaeti, realiseerub.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või kaetav väärtus
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ning neid amortiseeritakse põhivara kasuliku eluea jooksul lineaarselt. Maa soetusmaksumust ei amortiseerita.
Ettevõtte enda poolt ehitatud põhivara soetusmaksumuse hulka arvestatakse objektiga seotud materjalide kulu
ning otsene tööjõukulu.

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat
tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara aastased amortisatsiooninormid on järgmised:

· Ehitised 3-8%
· Masinad ja seadmed 15-40%
· Muu inventar, sisseseade ja muud 10-50%

Varade amortisatsiooni hakatakse arvestama soetamise kuupäevast või oma tarbeks valmistatud põhivarade
puhul nende valmimise ning kasutamise hetkest.

Renditud varad

Kapitalirendina on klassifitseeritud renditud põhivara, mille üle kontsern omandab olulises osas varaga seotud
riskid ja tulud. Muud rendid on klassifitseeritud kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud põhivara renditehing on bilansis kajastatud varana ja kohustusena, mille summa
võrdub miinimumrendimaksete nüüdisväärtusega rendiperioodi alguses. Kapitaliseeritud rendipõhivara
amortiseeritakse kooskõlas eelpool kirjeldatud amorti amortisatsioonipõhimõtetega, kusjuures
amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik eluiga. Kapitalirendi kohustust vähendatakse põhiosa
tagasimaksetega, samal ajal, kui rendimakse finantskulu kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kasumiaruandes kuluna rendiperioodi jooksul võrdsetes osades.

Firmaväärtus (goodwill)

Firmaväärtus (goodwill) on summa, mille võrra kontrollitava ettevõtte soetusmaksumuse summa ületab selle
ettevõtte identifitseeritavate varade õiglase väärtuse. Firmaväärtus kajastatakse kontserni finantsaruannetes varana
ning seda amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav tulutoovuse periood, mis ei
ületa aga 5 aastat.

Litsentsid, patendid ja kaubamärgid

Litsentsid, patendid ja kaubamärgid kajastatakse madalamas soetusmaksumusest või kaetavast väärtusest ning
neid amortiseeritakse kasutades sirgjoonelist amortisatsioonimeetodit nende eeldatava kasuliku eluea jooksul.

Arenguväljaminekud

Arenguväljaminekud kajastatakse nende tekkimise perioodil kasumiaruandes kuluna. Kui erandjuhtudel on
arenduskulud kapitaliseeritud, amortiseeritakse need viie aasta jooksul. Arenguväljaminekud, mille väärtus on
langenud, hinnatakse alla kuni nende kaetava väärtuseni.

Investeeringud

Hindamine

Käibevarana arvestatud investeeringud kajastatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või
turuhind, kui viimast on võimalik usaldusväärselt määrata.
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Investeeringud, mis kajastatakse pikaajalisena, hinnatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
investeeringu väärtuse püsiva iseloomuga langus.

Müük

Investeeringu müügil kajastatakse bilansilise maksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe vastavalt kas
aruandeperioodi tuluna või kuluna.

Sidusettevõtted

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse nii konsolideeritud finantsaruannetes kui ka emaettevõtte
finantsaruannetes kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Sidusettevõte on ettevõte, milles kontsernil on otseselt või kaudselt üle 20% hääleõigusest, või mille üle kontsernil
on oluline mõjuvõim, kuid ei ole kontrolli.

Kontserni kuuluvate sidusettevõtete nimekiri on toodud lisas 8.

Tütarettevõtted

Investeeringud tütarettevõtetesse on kajastatud emaettevõtte finantsaruannetes, kasutades kapitaliosaluse
meetodit.

Kontserni kuuluvate tütarettevõtete nimekiri on toodud lisas 10.

Varud

Varud hinnatakse madalamas soetusmaksumusest või neto realiseerimismaksumusest.

Varude hindamisel rakendatakse FIFO meetodit ning soetusmaksumusse arvestatakse kulutused, mis on tehtud
varude soetamisel ning vajalikesse tingimustesse ning asukohta toomisel.

Neto realiseerimismaksumus tähendab eeldatavat müügihinda igapäevase äritegevuse käigus, millest on maha
arvatud eeldatavad kulud vara valmistamiseks ning müügiks.

Maksustamine

Edasilükkunud tulumaksukohustust ja –vara kajastatakse bilansilise kohustuse meetodil, mille kohaselt näidatakse
bilansis ajutiste erinevuste tõttu edasilükkunud maksusummad. Ajutised erinevused on vahed varade ja kohustuste
maksubaasi ning raamatupidamisväärtuse vahel. Ajutistelt erinevustelt edasilükkunud tulumaksusumma leidmisel
kasutatakse maksumäära, mis eeldatavasti kehtib vara realiseerimise või kohustuse likvideerimise perioodil.
Viimane põhineb maksumääral (ja maksuseadusel), mis kehtivad või sisuliselt kehtivad bilansikuupäeval.

Edasilükkunud tulumaksuvarad kajastatakse finantsaruannetes kõikidelt vähenduskõlblikelt ajutistelt erinevustelt
ulatuses, mille võrra on tõenäoline, et ettevõttel on tulevikus maksustatavat tulu, mille vastu on võimalik ära
kasutada vähenduskõlblikku  ajutist erinevust; v.a. juhtudel, mil edasilükkunud tulumaksuvara tekib vara või
kohustuse esialgsel kajastamisel tehingus, mis ei ole äriühendus ja antud tehing ei mõjuta ei
raamatupidamiskasumit ega ka maksustamise kasumit või kahjumit. Vähenduskõlblikud ajutised erinevused,
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mis on seotud investeeringutega tütarettevõtetesse, filiaalidesse ja sidusettevõtetesse, kajastatakse edasilükkunud
tulumaksuvara ulatuses, mille võrra on tõenäoline, et ajutine erinevus pöördub lähemas tulevikus ning tekkib
maksustatav kasum, mille suhtes on võimalik ära kasutada ajutist erinevust.

Edasilükkunud tulumaksukohustused kajastatakse finantsaruannetes kõikidelt vähenduskõlblikelt ajutistelt
erinevustelt, mis on seotud investeeringutega tütarettevõtetesse, filiaalidesse ja sidusettevõtetesse, välja arvatud
ulatuses, mille võrra on võimalik kontrollida ajutise erinevuse pöördumise kestust ja on tõenäoline, et ajutine
erinevus ei pöördu lähemas tulevikus.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisi ei kajastata enne, kuni on olemas piisav kindlus, et sihtfinantseeringud saadakse ja et kontsern
vastab nende saamiseks kehtestatud tingimustele. Sihtfinantseeringuid kajastatakse süstemaatiliselt
kasumiaruandes ning iga sihtfinantseeringu puhul järgitakse, et vastava eesmärgiga eraldatud summad vastaksid
kuludele, mille kompenseerimist antud finantseering ette nägi.

Laenukulud

Laenukulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende tekkimise perioodil.

Realiseerimise printsiip

Teenuste osutamisel tunnustatakse müügikäivet, kui ei eksisteeri märkimisväärseid kahtlusi teenuste osutamise
eest saadava kompensatsiooni laekumise või teenustega seotud kulude osas.

Kaupade müügi korral kajastatakse müügitulu momendil, mil kaupadega seotud olulised riskid ja võimalikud
tulud on üle läinud ostjale ning ei eksisteeri märkimisväärseid kahtlusi kaupade müügihinna laekumise või
kaupade võimaliku tagastamise osas.

Kontserni vahendite kasutamise eest saadavad intressid, rojaltid ja dividendid kajastatakse hetkel, mil on
tõenäoline, et tehinguga seotud majanduslik tulu kantakse üle kontsernile ja selle summat saab usaldusväärselt
mõõta. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhul, kui laekumine on ebatõenäoline. Rojaltitulu
kajastatakse tekkepõhiselt vastava lepingu sisu põhjal. Dividenditulu kajastatakse hetkel, mil tekib aktsionäride
õigus dividendile.

Informatsioon tegevusharude kohta

Kontserni tegevusharu on eristatav majandustegevuse osa, mis hõlmab sarnaste teenuste või kaupade müügiga
seotud tegevust ning sisaldab endas riske ja tulusid, mis erinevad teistest kontserni tegevusharude riskidest ja
tuludest. Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kahte peamist tegevusharu, fikseeritud sidevõrgu teenused
ja mobiilside teenused.

Tegevusharu kulu on kulu, mis tekib tegevusharu majandustegevuse tagajärjel ning on selgelt seostatav vastava
tegevusharuga. Tegevusharu kulude hulka ei kuulu erakorralised kulud, intressikulud või tulumaksukulu.

Tegevusharu tulemus on tegevusharu müügikäive, millest on maha lahutatud tegevusharu kulud. Tegevusharu
tulemus arvestatakse enne vähemusosa korrigeerimiskannete teostamist.

Tegevusharu varade hulka kuuluvad tegevusharu majandustegevuses kasutusel olevad varad, mis on otseselt
seostatavad vastava tegevusharuga. Tegevusharu varade hulka ei kuulu maksuvarad.
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Tegevusharu kohustuste hulka kuuluvad tegevusharu majandustegevuse tulemusena tekkinud kohustused, mis
on otseselt seostatavad vastava tegevusharuga. Tegevusharu kohustuste hulka ei kuulu maksukohustused.

Kapitaalmahutuste hulka kuuluvad kogu perioodi jooksul tegevusharus pika kasutuseaga varade soetamiseks
tehtud väljaminekud (materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad).
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Lisad 31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta finantsaruannete juurde

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

2.  Puhaskasum

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Note 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Kasum enne maksustamist saadi pärast

alljärgnevaid kirjeid:

(a) Muud tulud

Kasum põhivara müügist 10,139 411 177  -  -  -

Kasum valuutakursi muutustest 3,614 4,513 4,007  -  -  -

Eelmise perioodi tulud 9,175 7,976 6,110  -  -  -

Ehitusteenused 3,528 3,684 3,077  -  -  -

Pindade rent 2,909 1,860 766  -  -  -

Infoteenused 867 1,588 3,017  -  -  -

Muud teenused 3,433 2,316 1,332  -  -  -

Sihtfinantseerimine 20 125 1,525 5,159  -  -  -

Müügi allahindlused  - -2,765  -  -  -  -

Muud tulud 11,900 2,714 3,058 63 110 78

Kokku 45,690 23,822 26,703 63 110 78

(b) Muud kulud

Kahjum põhivarade müügist 6,170 5,694 16,782  -  -  -

Mahakantud põhivara 403 4,992 3,046  -  -  -

Kahjum valuutakursi muutusest 6,012 5,467 7,452  -  -  -

Eelmise perioodi kulud 16,676 29,553 6,106  -  -  -

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 32,052 9,668  -  -  -  -

Sponsorlus 2,716 2,336 4,078 3,162 3,885 3,279

Kohalikud maksud 1,620 3,786 1,687  - 39  -

Muud kulud 1,739 4,873 4,358 40 23 291

Kokku 67,388 66,369 43,509 3,202 3,947 3,570

(c ) Kulum ja käibevarade väärtuse muutus

Põhivara kulum 482,386 320,452 227,972 350 317 236

Käibevarade väärtuse muutus 242 6,088 456  -  -  -

Kokku 482,628 326,540 228,428 350 317 236

(d) Finantstulud tütar- ja sidusettevõtetest

Tulu tütarettevõtetest  -  -  - 213,272 175,432 124,676

Tulu sidusettevõtetest  - 4,571 7,893  - 4,571 7,893

Kokku  - 4,571 7,893 213,272 180,003 132,569

(e) Muud finantstulud

Tulu lühiajaliste investeeringute realiseerimisest  - 1,993  -  -  -  -

Saadud dividendid 4,156 6 16 4,156 4 2

Muud finantstulud 6,606 1,517 2,731 2,500 401 115

Kokku 10,762 3,516 2,747 6,656 405 117

(f) Tütar- ja sidusettevõtetega seotud finantskulud

Tütarettevõtetega seotud kulud  -  -  -  - 265 954

Sidusettevõtetega seotud kulud 60 136  - 60 136  -

Kokku 60 136  - 60 401 954

(g) Muud finantskulud

Laenude korraldamistasud 8,247 2,559  -  -  -  -

Muud finantskulud 3,877 370 3,868 182  - 304

Kokku 12,124 2,929 3,868 182  - 304



83

AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Lisad 31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta finantsaruannete juurde

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

3.   Maksustamine

(a) Tulumaksu kulu

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Maksukulude põhikomponendid:

Jooksev maksukulu 94,065 42,041 30,801 3,003 3,965 3,570

Ajutiste erinevuste tekke ja nende pöördumisega

seotud edasilükkunud maksukulu 54,934 12,937 16,216  -  -  -

Ajutiste erinevuste tekke ja nende pöördumisega

seotud edasilükkunud maksutulu  - 55,822 56,447  -  -  -

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -148,999 844 9,430 -3,003 -3,965 -3,570

Tulumaksu määr on Eestis 26%. Tulenevalt Eesti seadusandlusest vabastati Eesti Telefon aastatel 1994-1996 tulumaksust.

Eesti Telefoni 1997.a. ja 1998.a. maksustatavat kasumit maksustatakse 50% madalama maksumääraga.

(b) Edasilükkunud maksuvarad ja -kohustused

Ajutised erinevused, mis põhjustavad edasilükkunud maksuvarasid ja edasilükkunud maksukohustusi, on järgmised:

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Edasilükkunud maksuvarad:

      Mahaarvatavad ajutised erinevused 100,378 138,371 82,549  -  -  -

100,378 138,371 82,549  -  -  -

Edasilükkunud maksukohustused:

       Kiirendatud amortiseerimine maksustamisel: 48,735 31,794 18,857  -  -  -

48,735 31,794 18,857  -  -  -

Nii edasilükatud tulumaksuvara kui ka kohustus on tekkinud erinevustest raamatupidamisamortatsiooni ja

maksuamortisatsiooni vahel.



84

AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Lisad 31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta finantsaruannete juurde

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

4.   Materiaalne põhivara

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Maa ja ehitised - soetusmaksumuses 726,695 640,107 593,928  -  -  -

Akumuleerunud kulum -216,420 -200,406 -187,505  -  -  -

510,275 439,701 406,423  -  -  -

Masinad ja seadmed - soetusmaksumuses 3,056,432 2,248,177 1,573,392 1,760 1,654 1,163

Akumuleerunud kulum -1,136,709 -735,543 -482,245 -990 -734 -504

1,919,723 1,512,634 1,091,147 770 920 659

Seadmed ja masinad kapitalirendil 68,612 68,612 68,612  -  -  -

Akumuleerunud kulum -43,024 -29,312 -15,611  -  -  -

25,588 39,300 53,001  -  -  -

Lõpetamata ehitised 29,106 80,133 93,760  -  -  -

Ettemaksed materiaalse põhivara eest 18,351 21,238 5,825  -  -  -

Materiaalne põhivara kokku 2,503,043 2,093,006 1,650,156 770 920 659

Maa väärtus soetusmaksumuses oli 1995.a. 3 250 EEK, 1996.a. 144 690 EEK ja 1997.a. 282 298 EEK.
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5.   Firmaväärtus (goodwill)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Firmaväärtus (goodwill) - soetusmaksumuses 86,362 86,362 86,362  -  -  -

Akumuleerunud kulum -86,362 -79,165 -71,968  -  -  -

 - 7,197 14,394  -  -  -

Firmaväärtuse muutused

Aruandeperioodi algsaldo 86,362 86,362 86,362  -  -  -

Akumuleerunud kulum -79,165 -71,968 -64,772  -  -  -

7,197 14,394 21,590

Kulum -7,197 -7,197 -7,196  -  -  -

Aruandeperioodi lõppsaldo  - 7,197 14,394  -  -  -

6.   Litsentsid, patendid ja kaubamärgid

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Patendid ja kaubamärgid - soetusmaksumuses 50,319 19,763 5,868  -  -  -

Akumuleerunud kulum -7,877 -3,111 -789  -  -  -

42,442 16,652 5,079  -  -  -

Liikumised litsentside, patentide ja kaubamärkide osas

Aruandeperioodi algsaldo 19,763 5,868 2116  -  -  -

Akumuleerunud kulum -3,111 -789 -205

Lisandunud summa  (neto) 30,556 13,895 3752  -  -  -

Kulum -4,766 -2,322 -584  -  -  -

Aruandeperioodi lõppsaldo 42,442 16,652 5,079  -  -  -

7.   Arenguväljaminekud

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Arenguväljaminekud 1,412 1,412  -  -  -  -

Akumuleerunud kulum -306 -24  -  -  -  -

1,106 1,388  -  -  -  -

Liikumised arenguväljaminekute osas

Aruandeperioodi algsaldo 1,412  -  -  -  -  -

Akumuleerunud kulum -24  -  -  -  -  -

Aasta jooksul kapitaliseeritud kulud  - 1,412  -  -  -  -

Kulum -282 -24  -  -  -  -

Aruandeperioodi lõppsaldo 1,106 1,388  -  -  -  -

Perioodi kuludena arvestatud arenguväljaminekud  -  -  -  -  -  -
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8.  Sidusettevõtete aktsiad ja osakud

Asukoha Osalus

riik 1997 1996 1995

% % %

TeleMedia Eesti AS *) Eesti  - 48,7 48,7

Starwest **) Eesti  - 34 34

* ) TeleMedia Eesti aktsiad müüdi 1998.a. ning arvestades ettevõtte ebaolulisust kontserni seisukohalt tervikuna kajastati neid 1997.a.
aruandes lühiajaliste investeeringute all

**) Starwest tegevus lõpetati 1997.a.

9.  Muud investeeringud

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Pikaajalised

Investeeringud :

           - tütarettevõtetesse 10  -  -  - 715,362 645,800 518,004

           - muudesse ettevõtetesse 945 2,344 1,101  - 707 727

945 2,344 1,101 715,362 646,507 518,731

10.  Tütarettevõtete aktsiad ja osakud

Asukoha Osalus

riik 1997 1996 1995

% % %

Emaettevõte:

Eesti Telekom AS Eesti

Emaettevõtte asukoha riik on Eesti

Olulised tütarettevõtted

Eesti Telefon AS Eesti 51 51 51

Eesti Mobiiltelefon AS Eesti 51 51 51

Eesti Kaugotsingu AS *) Eesti  - 60 60

* )Eesti Kaugotsingu AS-i aktsiad müüdi 1998.a. ning arvestades ettevõtte ebaolulisust kontserni seisukohalt tervikuna kajastati neid 1997. a.
lühiajaliste investeeringute all
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11.  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitused 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(a)  Pikaajalised

         Kontsernisisesed nõuded  -  -  - 384,967 385,008 384,124

         Muud nõuded 1,554 4,075 4,752  -  -  -

1,554 4,075 4,752 384,967 385,008 384,124

(b)  Lühiajalised

         Ostjate laekumata arved 225,384 206,009 152,301  -  -  -

         Kontsernisisesed nõuded  -  -   - 15,399 15,388 15,340

         Saadaolevad dividendid 4,156 1,020 240 4,156 1,020 240

         Saadaolevad kontsernisisesed dividendid  -  -   - 143,017 48,812 35,188

         Viitlaekumised 9,157 7,241 5,277  -  -  -

         Maksude ettemaksed / tagasinõuded 21,410 9,920 5,941 610 894 469

         Muud nõuded 25,428 14,747 33,930 2,540 541 162

285,535 238,937 197,689 165,722 66,655 51,399

12.  Varud

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Toore ja materialid 91,489 56,559 88,269  -  -  -

Ostetud kaubad müügiks 10,004 8,310 4,238  -  -  -

Ettemaksed hankijatele 527 733 4,786 236 7  -

Lõpetamata toodang 2,250  -  -  -  -  -

104,270 65,602 97,293 236 7  -

13. Lühiajalised investeeringud

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

TeleMedia Eesti AS 17,195  -  - 17,195  -  -

Eesti Kaugotsingu AS 510  -  - 510  -  -

Esdata AS 707  -  - 707  -  -

 -  - 18,412  -  -

14.  Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid koosnevad sularahast ja pangakontodest.
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15.  Aktsiakapital

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996* 1995* 1997 1996* 1995*

(a) Emiteeritud aktsiakapital
1997 :  73 500 000   lihtaktsiat
        nominaalväärtusega 10.00 EEK aktsia kohta,
        täielikult makstud 735,000 736,553 736,291 735,000 736,553 736,291

735,000 736,553 736,291 735,000 736,553 736,291

* ) 1995.a. ja 1996.a. oli Eesti Telekom riigiettevõte, kus aktsiakapitali asendas riigikapital.

Lihtaktsiate omanikel on õigus saada dividende vastavalt üldkoosoleku otsustele ja üks aktsia annab neile ühe hääle
emaettevõtte aasta- ja üldkoosolekutel.

(b) Makstavad dividendid

Järgnevad dividendid on ametlikult väljamaksmiseks kinnitatud:
       - lõplikud dividendid summas 0,78 EEK lihtaktsia kohta
        moodustades dividendide makse kogusummaks 57 326 011 EEK (1996 : 15 287 162 EEK; 1995 : 37 114 684 EEK).

Dividendikohustust kajastatakse pärast dividendide maksmise ametliku otsuse tegemist.

16.  Reservid ja akumuleerunud kasum

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitused 1997 1996 1995 1997 1996 1995

Reservid
Aazio 16 (a) 4,525  -  - 4,525  -  -
Ümberhindluse reserv  16 (b)  -  - 10  -  - 10
Muud reservid  16 ( c )  -  - 125  -  - 125

4,525  - 135 4,525  - 135
Akumuleerunud kasum 16 (d) 586,373 381,500 233,378 586,373 381,500 233,378
Liikumised reservides
(a) Aazio
Aruandeperioodi algsaldo  -  -  -  -  -  -
Ülekurss emiteeritud lihtaktsiatelt 4,525  -  - 4,525  -  -
Aruandeperioodi lõppsaldo 4,525   -  - 4,525  -  -
(b) Ümberhindluse reserv
Aruandeperioodi algsaldo  - 10 10  - 10 10
Mahakandmine  - -1  -  - -1  -
Akumuleerunud kasumi koosseisu ülekantud summad  - -9  -  - -9  -
Aruandeperioodi lõppsaldo  -  - 10  -  - 10
(c) Muud reservid
Aruandeperioodi algsaldo  - 125 125  - 125 125
Riigikapitali koosseisu ülekantud summad  - -125  -  - -125  -
Aruandeperioodi lõppsaldo  -  - 125  -  - 125
(d) Akumuleerunud kasum
Aruandeperioodi algsaldo 16 381,500 233,378 99,512 381,500 233,378 99,512
Algsaldo korrigeerimine  - 215  -  - 215  -
Aruandeperioodi puhaskasum 223,132 185,147 138,497 223,132 185,147 138,497
Ümberhindluse reservist ülekantud summad  - 9  -  - 9  -
Riigikapitali koosseisu ülekantud summad -2,972 -135 -960 -2,972 -135 -960
Makstud või makstavad dividendid 15 ( b) -15,287 -37,114 -3,671 -15,287 -37,114 -3,671
Aruandeperioodi lõppsaldo 586,373 381,500 233,378 586,373 381,500 233,378
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17.  Intressikandvad laenud ja võlakohustused

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(a)  Pikaajalised

Pangalaenud (tagatud) 18 (a) 623,248 408,901 34,500  -  -  -

Mittekonverteeritavad pikaajalised

kohustused 18 (b) 46,034 54,091 399,117  -  -  -

Kapitalirendist tulenevad kohustused 21 (b) 7,236 23,471 40,257  -  -  -

676,518 486,463 473,874  -  -  -

Pangalaenud ja mittekonverteeritavad pikaajalised kohustused on tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga

Eesti Telefoni teatud varadele summas 13 384 882 EEK (1996 : 15 866 134 EEK; 1995 : 6 700 000 EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(b) Lühiajalised

Võlakirjad  - 88,985 28,438

Pangalaenud - lühiajaline osa (tagatud) 18 (b) 61,969 36,964 3,632  -  -  -

Lühiajalised laenud finantsinstitutsioonidelt 48,000 11,549  -  -  -  -

Kapitalirendist tulenevad kohustused 21 (b) 16,080 14,762 13,065  -  -  -

126,049 152,260 45,135  -  -  -
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18. Informatsioon laenude kohta

Kontserni laenude intressimäärad ja tagasimaksmise tingimused on alljärgnevad :

Intressimäär Intressi  Tähtaeg KONSOLIDEERITUD  EMAETTEVÕTE

vorm Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(a) Pangalaenud

Eesti Investeerimispank SDR+6,5% ujuv 1999 20,000 30,000 30,000  -  -  -

Eesti Hoiupank 14.0 fikseeritud 1998 4,500 4,500 4,500  -  -  -

Nordic Investment Bank 7.5 fikseeritud 2002 90,405 90,405  -  -  -  -

Nordic Investment Bank FIM HELIBOR+0,25% ujuv 2002 90,370 90,370  -  -  -  -

Nordic Investment Bank 12.55 fikseeritud 2002 54,120  -  -  -  -

Nordic Investment Bank 12.5 fikseeritud 2007 67,880  -  -  -  -

Skandinaviska Enskilda Banken DEM LIBOR+0,75% ujuv 2001 54,400 68,000  -  -  -  -

Skandinaviska Enskilda Banken DEM LIBOR+0,75% ujuv 2001 21,226 26,532  -  -  -  -

Hansapank 14.0 fikseeritud 1999 6,000 6,000  -  -  -  -

Nordic Investment Bank DEM LIBOR+0,45% ujuv 2003 128,000  -  -  -  -  -

Bankgesellschaft Berlin AG DEM LIBOR+0,45% ujuv 2003 192,000  -  -  -  -  -

Svenska Handelsbanken AB TALIBOR+0,375% ujuv 2002 70,000  -  -  -  -  -

676,901 437,807 34,500  -  -  -

Miinus: Pangalaenude lühiajaline osa 17 (b) -53,653 -28,906  -

                Pangalaenude pikaajaline osa 17 (a) 623,248 408,901 34,500  -  -  -

(b) Mittekonverteeritavad pikaajalised kohustused

Baltic Tele AB  *) 9.73 fikseeritud 2002  -  - 92,288  -  -  -

Baltic Tele AB  *) 9.5 fikseeritud 2002  -  - 92,288  -  -  -

Baltic Tele AB  *) 14.55 fikseeritud 2002  -  - 54,120  -  -  -

Baltic Tele AB  *) 14.5 fikseeritud 1997  -  - 67,880  -  -  -

Telia FINANTS AB K1+marginal **) ujuv 2005 49,850 54,649 56,173  -  -  -

Võlakirjad 13.0 fikseeritud 1997  - 40,000 40,000  -  -  -

Suomen Posti-Tele OY 12.0 fikseeritud 1999 4,500 7,500  -  -  -  -

54,350 102,149 402,749  -  -  -

Miinus :    Pangalaenude lühiajaline osa 17 (b) -8,316 -8,058 -3,632  -  -  -

                    Võlakohustused (võlakirjad)  - -40,000

                    Mittekonverteeritavad pikaajalised kohustused 17 (a) 46,034 54,091 399,117  -  -  -

*)  1996.a. laen Baltic Tele AB-st, mis võimaldati Nordic Investment Bank’i poolt läbi Baltic Tele AB, kanti otse

Nordic Investment Bank’i.

**)  K1 on Stockholmi pankadevahelisel turul kõrgema klassi klientidele kehtiv intressimäär.

Registreeritud esimese järjekoha hüpoteek tagab Eesti Telefoni teatud varadega laenusid Eesti Hoiupangast

ja Suomen Posti-Tele OY-st.

KONSOLIDEERITUD

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(c ) Pangalaenude ja mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine

Pangalaenude tagasimaksmine 106,896 96,896 96,896 373,288 43,273  -  -

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine 7,570 6,715 7,438 8,247 9,153 7,884 1,491
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19. Võlad hankijatele ja muud kohustused

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(b) Lühiajalised

Hankijatele tasumata arved 122,114 73,084 65,357 1,192 125 1

Ostjate ettemaksed 13,656 19,162 15,361  -  -  -

Maksuvõlad 3 82,268 17,297 15,978 41 484 1,369

Viitvõlad 53,706 61,002 62,105 18 63 24

Muud kohustused 4,792  -  -  -  -  -

Muud ettemakstud tulud 95 1,337  -  -  -  -

276,631 171,882 158,801 1,251 672 1,394

20. Sihtfinantseerimine

Valitsuse sihtfinantseeringud on antud eriotstarbelise transiitjaama hooldamisega seonduvate kahjude katmiseks.

Lisaks sellele sisaldasid 1995.a. sihtfinantseeringud maapiirkondades osutatavate sideteenuste kvaliteedi parandamise

finantseerimist.
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21.  Siduvad bilansivälised kohustused

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Selgitus 1997 1996 1995 1997 1996 1995

(a) Kasutusrendi maksed

Minimaalsed rendimaksed mittetühistatavate

kasutusrendilepingute alusel tähtajaga:

        - mitte enam kui üks aasta 248  -  -  -  -  -

        - üks kuni kaks aastat 4,569  -  -  -  -  -

        - kaks kuni kolm aastat 5,867  -  -  -  -  -

        - kolm kuni neli aastat 5,618  -  -  -  -  -

        - neli kuni viis aastat 1,358  -  -  -  -  -

        - enam kui viis aastat  -  -  -  -  -  -

17,660  -  -  -  -  -

(b) Kapitalirendi maksed

Kapitalirendi maksed

kuuluvad maksmisele järgnevalt:

        - mitte enam kui üks aasta 12,292  -  -  -  -  -

        - üks kuni kaks aastat 208 25,530  -  -  -

        - kaks kuni kolm aastat 12,487 278 39,909  -  -  -

        - kolm kuni neli aastat  - 17,790 418  -  -  -

        - neli kuni viis aastat  -  - 22,853  -  -  -

        - enam kui viis aastat  -  -  -  -  -  -

24,987 43,598 63,180  -  -  -

Miinus :   Finantskulud 1,671 5,365 9,858

                   Kapitalirendi kohustuste

                   lühiajaline osa 17 (b) 16,080 14,762 13,065  -  -  -

Kapitalirendi kohustuste

pikajaline osa 17 (a) 7,236 23,471 40,257  -  -  -

22.  Seotud osapooled

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

(a) Nõukogu ja juhatuse liikmed

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud

kogutöötasu on järgmine:

Nõukogu liikmed 539 327 210 235 156 118

Juhatuse liikmed 5,837 4,161 3,332 505 225 175

Tütarettevõtete strateegilised investorid osutavad juhtimise ja konsultatsiooniteenuseid, mille hinnakujundus põhineb

õiglasele väärtusele.
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23.  Inform
atsioon tegevusharude kohta

Lähtuvalt juhtim
iseesm

ärkidest on kontsern organiseeritud kahte tegevusharusse, fikseeritud sideharuks

ja m
obiilsideharuks. S

ee jaotus on aluseks inform
atsiooni kajastam

isel tegevusharuti.  K
ontserni kogu tegevus toim

ub E
estis, m

istõttu geograafilisest aspektist m
oodustab kontsern ühe segm

endi.

H
arude tegevus hõlm

ab:

            -  F
ikseeritud sidevõrk: tegevusvaldkond on opereerida, m

oderniseerida ja laiendada siseriiklikku telekom
m

unikatsioonivõrku

               ja pakkuda telekom
m

unikatsiooni teenuseid ning nendega seotud lisandväärtusega teenuseid ja rahvusvahelisi ühendusi, sam
uti pakkuda,

               toota, turustada ja m
üüa sellega seotud põhilisi teenuseid.

            -  M
obiilside : tegevusvaldkond on rajada, opereerida ja tagada m

obiilsidevõrkude ja süsteem
ide töö ning toota,

               turustada ja m
üüa sellega seotud teenuseid E

esti V
abariigis ja välisriikides.

            -  M
uud tegevused : hõlm

ab suuresti em
aettevõtte tegevust.

(a) Tegevusharud

F
ikseeritud

M
obiilside

M
uud tegevused

E
llim

ineerim
ised

K
onsolideeritud

sidevõrgu teenused

1997
1996

1995
1997

1996
1995

1997
1996

1995
1997

1996
1995

1997
1996

1995

Tulud

V
älised   -  teenuste osutam

ine ja m
üük

1,376,390
1,043,213

778,326
683,704

441,670
332,337

 -
 -

 -
 -

 -
 -

2,060,094
1,484,883

1,110,663

                  -  m
uud

34,545
18,518

19,813
11,118

5,194
6,812

27
110

78
 -

 -
 -

45,690
23,822

26,703

T
egevusharude vahelised teenused

153,358
113,825

44,677
198,149

104,204
1,154

36
 -

 -
-351,543

-218,029
-45,831

 -
 -

 -

T
ulud kokku

1,564,293
1,175,556

842,816
892,971

551,068
340,303

63
110

78
-351,543

-218,029
-45,831

2,105,784
1,508,705

1,137,366

T
ulem

us

Tegevusharu tulem
us  - tegevuskasum

298,061
208,684

140,514
338,582

204,180
164,392

-9,274
-7,535

-5,926
-878

170
-1,946

626,491
405,499

297,0
34

Tulud sidusettevõtetest
 -

4,571
7,893

Tulu m
uudelt finantsinvesteeringutelt

50
56

68

K
asum

 valuutakursi m
uutustest

907
9,714

15,979

M
uud finantstulud

10,762
3,516

2,747

S
idusettevõtetega seotud kulud

60
136

 -

Intressikulud
48,013

60,276
45,335

K
ahjum

 valuutakursi m
uutustest

1,094
8,699

25,664

M
uud finantskulud

12,124
2,929

3,868

Tulum
aksu kulud (-) / tulud (+

)
-148,999

844
9,430

V
ähem

usosa
204,788

167,013
119,787

P
uhaskasum

223,132
185,147

138,497
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Lisad 31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta finantsaruannete juurde

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

24.  Finantsinstrumendid

Kontserni finantsaktivad sisaldavad raha, turukõlblikke väärtpabereid ja nõudeid ostjate vastu.

Finantskohustused sisaldavad laene ja võlakohustusi ning hankijatele tasumata arveid. Finantsaktivate ja -kohustuste kohta

kehtivad raamatupidamispõhimõtted on toodud lisas 1. Üks Grupi ettevõte on teostanud välisvaluuta swap-tehinguid

maandamaks laenudega seonduvaid valuutakursiriske.

(a) Intressimäära risk

Kontserni laenude intressimäärad ja tagasimaksmise tingimused on toodud finantsaruannete lisas 18.

(b) Krediidirisk

Krediidirisk esindab raamatupidamiskahjumit, mis tekiks aruandekuupäeval juhul kui vastaspooled ei täidaks oma lepingulisi

kohustusi. Kontsernil ei ole olulisel määral riske üksikklientidele ega teistele vastaspooltele. Vähendamaks krediidiriske

hindab kontsern järjepidevalt klientide maksedistsipliini. Kontsern hoiab vabu rahalisi vahendieid kõige enam tunnustatud

Eesti pankades. Juhtkond ei eelda kohustuste mittetäitmist klientide poolt.

(c ) Õiglane väärtus

Sularaha, debitoorsete võlgnevuste, laenude ja võlakohustuste õiglased väärtused ei erine oluliselt nende

raamatupidamislikust väärtusest.

(d) Valuutakursiriskide maandamise instrumendid

KONSOLIDEERITUD

1997 1996 1995

Välisvaluuta swap-tehingud 689,678 374,724 184,576

Realiseerumata tulud 8,198 13,244 3,863

Maandamaks välisvaluuta laenudest tulenevaid riske on üks Kontserni ettevõtetest teostanud välisvaluuta swap-tehinguid.

31. detsembri 1997 seisuga oli kehtivaid swap-lepinguid kogusummas 140 miljonit FIM ja 40 miljonit DEM. Teatud kogus

valuutat vahetatakse iga-aastaselt haripunktiga DEM tehingute puhul aastal 2000 ja FIM tehingute puhul aastal 2002.

25.  Kohtuvaidlused

AS-i Eesti Telefon ja Riigi vastu on algatatud kaks olulise tähtsusega hagimenetlust. Esitatud hagid põhinevad peamiselt

väidetel kontsessioonilepingu seadusevastasuse kohta. AS-i Eesti Telefon juhtkonna arvates on ebatõenäoline, et antud

hagimenetlus jõuab lõpliku lahendini enne 2000. aastat. Kuna antud hagimenetluse lõplikku tulemust ei saa

usaldusväärselt hinnata, ei kajastu selle võimalik mõju finantsaruannetes.

26. Töötajad

Keskmine töötajate arv 1997.a. jooksul oli 3 755 ( 1996: 3 922; 1995: 4 494).

27.  Kontserni põhiomanik

Kontserni põhiomanik on Eesti Telekom AS.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted Lehekülg

Kasumiaruanne seisuga 30. September 1998.a.

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

9 kuud 1998 9 kuud 1997 9 kuud 1998 9 kuud 1997

Äritulud

Realiseerimise netokäive 2,113,116 1,457,592  -  -

Lõpetamata toodangu jääkide muutus -204 2,028  -  -

Muud äritulud 26,296 34,920 66 24

Äritulud kokku 2,139,208 1,494,540 66 24

Tegevuskulud

Toore, materjal, kaubad ja teenused 417,121 216,642  -  -

Muud tegevuskulud 239,346 183,212 27,672 1,152

Tööjõukulud 282,236 229,337 2,670 1,850

Muud kulud 51,278 46,879 1,333 2,961

Tegevuskulud kokku 989,981 676,070 31,675 5,963

Tegevuskasum enne põhivara kulumit 1,149,227 818,470 -31,609 -5,939

Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 509,858 345,112 285 259

Tegevuskasum 639,369 473,358 -31,894 -6,198

Finantstulud
Finantstulud tütar- ja sidusettevõtete aktsiatelt  -  - 239,913 171,301

ja osadelt

Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt 75 174 11,529 11,549

Kasum valuutakursi muutustest 2,879 744  - 274

Muud finantstulud 19,511 3,268 13,566 1,550

Finantstulud kokku 22,465 4,186 265,008 184,674

Finantskulud
Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osakutega  -  -  -  -

seotud finantskulud

Intressikulud 39,159 37,851  -  -

Kahjum valuutakursi muutustest 720 1,543  -  -

Muud finantskulud 26,294 10,560  -  -

Finantskulud kokku 66,173 49,954  -  -

Kasum enne maksustamist 595,661 427,590 233,114 178,476

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -133,615 -87,570 -1,757 -2,551

Maksustamisjärgne kasum 462,046 340,020 231,357 175,925

Vähemusosa 231,966 164,095  -  -

Perioodi puhaskasum 230,080 175,925 231,357 175,925

Tulu aktsia kohta

Baastulu aktsia kohta (kroonides) 3.13 2.39

Lahustatud tulu  aktsia kohta (kroonides) 3.13 2.39

1997.a. alguses oli ettevõte riigiettevõte, kus aktsiakapitali asendas riigikapital.

Tulu arvutamisel aktsia kohta on eeldatud, et riigikapital koosnes aktsiatest nominaalväärtusega 10 EEK.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Vahebilansid seisuga 30. September 1998.a.

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Sept.30, 1998 Dets.31,1997 Sept.30, 1998 Dets.31,1997

AKTIVA
Põhivara
Materiaalne põhivara 2,734,586 2,503,043 986 770

Firmaväärtus (goodwill) 14,830  -  -  -

Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 42,031 42,442  -  -

Arenguväljaminekud 894 1,106  -  -

Sidusettevõtete aktsiad või osad 1,414  -  -  -

Muud investeeringud 98 945 955,275 715,362

Mitmesugused pikaajalised nõuded 1,325 1,554 384,967 384,967

Edasilükkunud tulumaksuvara 105,402 100,378  -  -

2,900,580 2,649,468 1,341,228 1,101,099

Käibevara
Varud 100,556 104,270 254 236

Nõuded ostjate vastu

ja muud lühiajalised nõuded 394,897 285,535 35,238 165,722

Lühiajalised investeeringud 9,533 18,412  - 18,412

Raha ja raha ekvivalendid 329,281 221,824 126,546 41,680

834,267 630,041 162,038 226,050

Aktiva kokku 3,734,847 3,279,509 1,503,266 1,327,149

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED
Omakapital
Aktsiakapital 735,000 735,000 735,000 735,000

Reservid 30,003 4,525 30,003 4,525

Akumuleerunud kasum 733,649 586,373 734,926 586,373

1,498,652 1,325,898 1,499,929 1,325,898

Vähemusosa
Tütarettevõtted 920,555 825,678  -  -

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 690,251 676,518  -  -

Edasilükkunud tulumaksukohustus 68,836 48,735  -  -

759,087 725,253  -  -

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud lühiajal. võlgnevused 352,691 276,631 3,337 1,251

Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 203,862 126,049  -  -

556,553 402,680 3,337 1,251

Omakapital ja kohustused kokku 3,734,847 3,279,509 1,503,266 1,327,149
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Rahavoogude aruanne seisuga 30. September 1998.a.

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

9 kuud 1998 9 kuud 1997 9 kuud 1998 9 kuud 1997

Rahavoog äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust 595,661 427,590 233,114 178,476

Põhivara kulum 507,720 344,974 285 259

Kasum põhivara müügist -851 -9,993  -  -

Aktsiate müügikasum -5,805  - -7,198  -

Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 1,239 4,116  -  -

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest  -  - -239,913 -171,301

Makstud tulumaks -90,254 -43,131 -22,125 -3,134

Kursimuutused ja muud mitterahalised korrigeerimised -2,535 -3,548  - -275

Käibekapitali muutus

    Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus -113,544 -72,858 3,362 3,313

    Varude muutus 3,714 -74,453 -17 -109

    Lühiajaliste kohustuste muutus (väljaarvatud pangalaenud) 81,963 97,879 2,086 10

Rahavoog äritegevusest kokku 977,308 670,576 -30,406 7,239

Investeerimistegevuse rahavoog

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist 1,543  -  -  -

Sissetulek investeeringute müügist 23,655  - 25,610  -

Saadud dividendid 4,231  - 147,173 49,772

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulekud 536  - 315  -

Põhivara ost -759,181 -606,235 -500 -190

Investeeringute ost -32,033 -23  - -23

Ostetud litsentsid -7,772 -9,632  -  -

Investeerimistegevuse rahavoog kokku -769,021 -615,890 172,598 49,559

Finantseerimistegevuse rahavoog

Emiteeritud võlakirjad  - 158,373  -  -

Võlakirjade lunastamine  - -207,358  -  -

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine -6,296 -40,000  -  -

Saadud pikaajalised laenud 100,000 320,000  -  -

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine -38,895 -147,407  -  -

Liisingkohustuste tagasimaksmine -8,905 -10,708  -  -

Saadud lühiajalised laenud (neto) 48,000 36,451  -  -

Makstud dividendid -57,326 -15,287 -57,326 -15,287

Vähemusosanikele makstud dividendid -137,408 -46,897  -  -

Finantseerimistegevuse rahavoog kokku -100,830 47,167 -57,326 -15,287

Raha ja raha ekvivalentide suurenemine / - vähenemine 107,457 101,853 84,866 41,511

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 221,824 42,875 41,680 2,456

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 329,281 144,728 126,546 43,967

Rahavoogude aruanne ei näita eraldi makstud ja saadud intresse.
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Selgitavad märkused

1998.a.üheksa kuu vahearuanded on koostatud samu raamatupidamispõhimõtteid järgides nagu 1997.
aasta finantsaruannete puhul.

Muutused Grupi struktuuris
Veebruaris omandas EMT 100-protsendilise osaluse AS-is Esmofon, mis tegeleb mobiiltelefonide
jaemüügi ja sellega seonduvate teenuste osutamisega, nagu näiteks liitumine EMT-ga. Ettevõtte
ostuhind ulatus 22,5 miljoni kroonini. Omandamise tulemusena suurenesid Kontserni käibevarad 8,9
miljoni krooni võrra ja põhivarad 1,1 miljoni krooni võrra. Omandamise tulemusena kujunes
konsolideeritud finantsaruandes firmaväärtuseks 16,9 miljonit krooni. Firmaväärtus amortiseeritakse
viie aasta jooksul. Vahearuannetes on 2,2 miljonit krooni firmaväärtusest kantud kuludesse. AS-i
Esmofon müügikäive ulatub vahearuandes 81 miljoni kroonini ja puhaskasum moodustab 5,2 miljonit
krooni.

Seisuga 1. jaanuar 1998 ühendas ETC oma täielikus omanduses oleva tütarettevõtte AS Espak Data,
mis tegeleb liinirenditeenuste osutamisega. Ühinemine ei avaldanud mõju konsolideeritud
finantsaruannetele. Ühinemise tulemusena suurenesid ETC käibevarad 7,3 miljoni krooni võrra ja
põhivarad 9,6 miljoni krooni võrra. Võrreldes eelmise aastaga suurenes ETC müügikäive 25,3 miljoni
krooni võrra.

Aprillis müüs Eesti Telekom oma osaluse Telemedia Eesti AS-is ja Eesti Kaugotsingu AS-is
kontsernivälistele ostjatele. 48,7-protsendilise osaluse müügist Telemedia Eesti AS-is saadi tulu 5,8
miljonit krooni, 60-protsendiline osalus Eesti Kaugotsingu AS-is müüdi raamatupidamisväärtusega.

Kasumiaruanne

EMT laiendas 1998. aastal oma tegevust mobiiltelefonide ning nende lisatarvikute hulgimüüjana,
mille tulemusel 1998. aasta üheksa kuu müügikäive suurenes 59 miljoni krooni võrra ning debitoorne
võlgnevus summas 11,7 miljonit krooni.

Märtsis tõstis ETC kohalike kõnede kõnetariife. Selle tulemusel suurenes märtsis kohalike kõnede
käive võrreldes veebruariga 33 protsenti ehk umbes 8 senti minuti kohta ning vastav käive suurenes
märtsis kogumahus 8,8 miljonit krooni. Järgnevate kuude jooksul müügikäive kohalikelt kõnedelt
järk-järgult vähenes. Kuid alates juulist langustendents asendus tõusuga ning hinnangute kohaselt
säilitatakse märtsi tase kuni aasta lõpuni. Kohalike kõnede kõnetariifide suurendamise mõju 9 kuu
müügikäibele ulatub hinnanguliselt umbes 4 miljoni kroonini.

Üheksa kuu finantsaruannetes kajastub tulumaks summas 133,6 miljonit krooni, sealhulgas 118,7
miljonit krooni jooksvat tulumaksu ja 14,9 miljonit krooni edasilükkunud tulumaksu. Alates 1. jaanuarist
1998 muudeti Tulumaksuseadust, mille kohaselt väljaspool Tallinna ja seda ümbritsevaid valdasid
tehtud investeeringud on lubatud maksustavast tulust maha arvata investeeringu tegemise aastal.
Rahandusminister ei ole veel välja andnud juhendit selle kohta, kuidas eelnimetatud tulumaksuseaduse
muudatust kohaldada ning seetõttu ei ole vastavat maksusoodustust üheksa kuu tulumaksuarvestuses
arvesse võetud. Seaduse sätteid arvestades on arvestuslik kokkuhoid jooksvatelt maksudelt 55 miljonit
krooni. Vastavalt seadusele, arvestatakse jooksva aasta maksuarvestuses kuludesse kantud
investeeringud hiljem maksustatavast tulust maha kooskõlas maksuamortisatsiooni üldise skeemiga.
Seetõttu arvatakse nimetatud summad maksustavast tulust maha kaks korda ning seetõttu ei kujune
edasilükkunud tulumaksukohustust.

Fikseeritud võrgu sideteenuseid pakkuva tegevusharu üheksa kuu kogukäive ulatus konsolideeritud
baasil 1456,6 miljoni kroonini ning tegevuskasum 308  miljoni kroonini.
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Vastavad arvud mobiilside osas olid 1065,5 miljonit ja 363 miljonit krooni.

Bilanss

Vastu on võetud otsus, et varasemalt riigi julgeoleku tagamiseks kasutatud kaugejaama tulevikus ei
kasutata ning ETC otsib võimalusi nende varade müümiseks. Nimetatud varad on hinnatud eeldatavas
realiseerimisväärtuses ning üheksa kuu finantsaruannetes kajastuv kulu ulatub 20 miljoni kroonini.
Lisaks eeltoodule on ETC kaalunud mitmete hoonete ümberhindamist, mis tõenäoliselt müüakse
lähitulevikus. Üheksa kuu konsolideeritud finantsaruannetes on põhivara täiendavalt alla hinnatud
summas 35 miljonit krooni, mis ei ole kajastatud ETC finantsaruannetes.

Viimase kolme aasta jooksul on EMT poolt osutatavate NMT teenuste kasutamine järk-järgult
vähenenud. Hinnangute kohaselt väheneb nõudlus NMT teenuste järele kahe-kolme aastaga tasemeni,
mille juures NMT tegevus on otstarbekas lõpetada. Üheksa kuu konsolideeritud finantsaruannetes on
EMT varudes kajastatud NMT seadmete väärtus alla hinnatud 2 miljoni krooni võrra.

Augustis ja septembris 1998 omandas ETC Swedish Exportkrediti võlakirju summas 4,8 miljonit
krooni intressimääraga 11,1 protsenti ning Merita Nordbankeni võlakirju summas 4,7 miljonit  krooni
intressimääraga 14 protsenti. Võlakirjade lunastamiskuupäevad on vastavalt novembris 1998 ja märtsis
1999.

Juunis 1998 sai ETC 100 miljonit krooni laenu Svenska Handelsbankenist. Nimetatud laenu
intressimääraks on Talibor + 0,375 protsenti ja laen kuulub tagasimaksmisele viies 20 miljoni krooni
suuruses võrdses osas alates 1999. aastast.

EMT on tagastanud Swedbankile laenu 48 miljoni krooni ulatuses ning sõlminud Merita Nordbankeniga
25 miljoni saksa marga suuruse mitme-valuuta krediidiliinilepingu. 1998.a. septembri lõpu seisuga
on nimetatud krediidiliini kasutatud 8 miljoni saksa marga ulatuses. Saksa marga põhise laenu
intressimääraks on LIBOR + 0,28 %. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on november 1999.

Emaettevõtte poolt 1998. aasta üheksa kuu jooksul välja makstud dividendid ulatusid 57,3 miljoni
kroonini.

Kontserni ettevõtted on sõlminud uued kasutusrendilepingud tulevaste rendimaksete kogusummas
56,5 miljonit krooni. Seisuga 30. september 1998 ulatusid lepingulised investeerimiskohustused 488
miljoni kroonini.
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AS Eesti Telekom ja tütarettevõtted

Omakapitali muutuste aruanne

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Sept.30, 1998 Dets.31,1997 Sept.30, 1998 Dets.31,1997

Reservid:
Aazio 4,525 4,525 4,525 4,525

Kohustuslikud reservid 25,478  - 25,478  -

30,003 4,525 30,003 4,525

Akumuleerunud kasum 733,649 586,373 734,926 586,373

Liikumised reservides

(a) Aazio

Arvestusperioodi algsaldo 4,525  - 4,525  -

Aazio emiteeritud lihtaktsiatelt  - 4,525  - 4,525

Arvestusperioodi lõppsaldo 4,525 4,525 4,525 4,525

( b) Kohustuslikud reservid

Arvestusperioodi algsaldo  -  -  -  -

Ülekandmine akumuleerunud kasumist 25,478  - 25,478  -

Arvestusperioodi lõppsaldo 25,478  - 25,478  -

(c) Akumuleerunud kasum

Arvestusperioodi algsaldo 586,373 381,500 586,373 381,500

Aruandeperioodi puhaskasum 230,080 223,132 231,357 223,132

Kohustuslike reservide hulka kantud summad -25,478 -2,972 -25,478 -2,972

Makstud või makstavad dividendid -57,326 -15,287 -57,326 -15,287

Arvestusperioodi lõppsaldo 733,649 586,373 734,926 586,373

Äriseadustiku kohaselt tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähmalt 1/20 puhaskasumist kuni selle suurus

moodustab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali

suurendamiseks.
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AS Eesti Telefon ja tütarettevõtted

31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta kasumiaruanne
Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Äritulud
Realiseerimise netokäive 1 515 994 1 153 983 817 235 1 472 796 1 137 590 813 315
Lopetamata toodangu jääkide muutus 2 250  -  - 2 250  -  -
Muud äritulud 38 789 21 573 22 721 40 891 21 568 22 713
Äritulud kokku 1 557 033 1 175 556 839 956 1 515 937 1 159 158 836 028

Tegevuskulud
Toore, materjal, kaubad ja tennused 347 682 225 509 109 302 344 885 223 609 110 843
Mitmesugused tegevuskulud 221 919 186 077 159 774 205 723 180 868 157 142
Tööjõukulud 299 036 255 785 207 528 288 057 248 756 205 611
Muud kulud 29 755 46 882 37 539 29 712 46 832 37 444
Tegevuskulud kokku 898 392 714 253 514 143 868 377 700 065 511 040

Tegevuskasum enne 658 641 461 303 325 813 647 560 459 093 324 988
põhivara kulumit

Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 361 627 252 619 185 299 355 210 247 912 184 737

Tegevuskasum 297 014 208 684 140 514 292 350 211 181 140 251

Finantstulud
Finantsulud tütar- ja sidusettevõtetest  -  -  - 2 452 31 186
Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt  - 2 14  - 2 14
Kasum valuutakursi muutustest 702 9 052 14 821 672  - 14 821
Muud finantstulud 1 523 2 065 1 201 1 525 11 169 1 181
Finantstulud kokku 2 225 11 119 16 036 4 649 11 202 16 202

Finantskulud
Tütar- ja sidusettevõtetega seotud  -  -  - 179 2 309 1 780
finantskulud
Intressikulud 59 794 71 411 56 101 58 281 70 187 56 005
Kahjum valuutakursi muutustest 1 323 8 570 22 678 1 311 8 570 22 678
Muud finantskulud 10 076 2 043 1 781 10 076 2 043 1
Finantskulud kokku 71 193 82 024 80 560 69 847 83 109 80 464

Kasum enne maksustamist 228 046 137 779 75 990 227 152 139 274 75 989

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -49 305 55 778 56 447 -48 292 55 822 56 447

Maksustamisjärgne kasum 178 741 193 557 132 437 178 860 195 096 132 436
Vähemusosa -119 -1 539  -  -  -  -

Perioodi puhaskasum 178 860 195 096 132 437 178 860 195 096 132 436

1997. aastal suurendati sidevõrgu amortisatsioonimäärasid 15%-lt 17,5%-ni aasta baasil. Selle tulemusel vähenes Eesti
Telekomi tegevukasum 40,8 miljoni EEK võrra võrreldes 1996. aastaga.
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AS Eesti Telefon ja tütarettevõtted
31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta bilanss

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

AKTIVA

Põhivara
Maa, ehitised ja seadmed 1 962 129 1 688 440 1 415 153 1 948 901 1 676 086 1 407 780
Firmaväärtus (goodwill)  - 7 197 14 394  - 7 197 14 394
Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 42 442 16 627 5 046 41 659 14 234 5 046
Arenguväljaminekud 1 106 1 388  -  -  -  -
Muud investeeringud 855 855 857 11 081 7 877 7 157
Mitmesugused pikaajalised nõuded 1 302 1 437 1 689 1 297 1 915 2 860
Edasilükkunud tulumaksuvara 100 378 138 371 82 549 100 378 138 371 82 549

2 108 212 1 854 315 1 519 688 2 103 316 1 845 680 1 519 786

Käibevara
Varud 55 858 40 152 75 459 55 702 39 523 74 442
Nõuded ostjate vastu ja muud
lühiajalised nõuded 197 120 178 813 143 293 192 152 176 219 143 649
Raha ja raha ekvivalendid 58 419 11 958 64 499 51 977 10 149 60 387

311 397 230 923 283 251 299 831 225 891 278 478

Aktiva kokku 2 419 609 2 085 238 1 802 939 2 403 147 2 071 571 1 798 264

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital 666 900 666 900 666 900 666 900 666 900 666 900
Reservid 10 764 3 800  - 10 764 3 800  -
Akumuleerunud kasum 420 793 304 606 132 307 420 793 304 606 132 307

1 098 457 975 306 799 207 1 098 457 975 306 799 207

Vähemusosa
Tütarettevõtted 962 461  -  -  -  -

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 1 054 334 847 855 817 367 1 048 334 837 355 812 867

1 054 334 847 855 817 367 1 048 334 837 355 812 867

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud lühiajalised
kohustused 203 763 143 603 154 132 198 764 143 284 153 957
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 62 093 118 013 32 233 57 592 115 626 32 233

265 856 261 616 186 365 256 356 258 910 186 190

Omakapital ja kohustused kokku 2 419 609 2 085 238 1 802 939 2 403 147 2 071 571 1 798 264
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AS Eesti Telefon ja tütarettevõtted

Kasumiaruanne seisuga 30. september 1998

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

9 kuud 1998 9 kuud 1997 9 kuud 1998 9 kuud 1997

Äritulud

Realiseerimise netokäive 1 432 833 1 081 499 1 411 873 1 053 434
Lõpetamata toodangu jääkide muutus -204 2 028 -204 2 028
Muud äritulud 17 751 31 663 17 700 32 059
Äritulud kokku 1 450 380 1 115 190 1 429 369 1 087 521

Tegevuskulud

Toore, materjal, kaubad ja teenused 333 842 239 992 333 842 238 924
Muud tegevuskulud 163 330 144 767 156 448 134 165
Tööjõukulud 248 831 208 394 241 999 200 494
Muud kulud 12 618 15 908 12 549 15 872
Tegevuskulud kokku 758 621 609 061 744 838 589 455

Tegevuskasum enne 691 759 506 129 684 531 498 066
põhivara kulumit

Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 383 762 259 444 381 990 254 410

Tegevuskasum 307 997 246 685 302 541 243 656

Finantstulud

Finantstulud tütar- ja sidusettevõtete aktsiatelt  -  - 2 218 2 067
ja osadelt
Finantstulud muudelt finantsinvesteeringutelt 75 133 75 133
Kasum valuutakursi muutustest 2 782 445 2 768 418
Muud finantstulud 2 620 1 297 2 620 1 280
Finantstulud kokku 5 477 1 875 7 681 3 898

Finantskulud

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate ja osakutega  -  -  - 732
seotud finantskulud
Intressikulud 47 170 46 206 46 737 44 950
Kahjum valuutakursi muutustest 631 1 780 589 1 771
Muud finantskulud 25 032 8 939 25 032 8 939
Finantskulud kokku 72 833 56 925 72 358 56 392

Kasum enne maksustamist 240 641 191 635 237 864 191 162

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -34 351 -26 450 -33 053 -25 489

Maksustamisjärgne kasum 206 290 165 185 204 811 165 673
Vähemusosa 1 479 -488  -  -

Perioodi puhaskasum 204 811 165 673 204 811 165 673
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AS Eesti Telefon ja tütarettevõtted

Vahebilansid seisuga 30. september 1998

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Sept.30, 1998 Dets.31,1997 Sept.30, 1998 Dets.31,1997

AKTIVA

Põhivara
Materiaalne põhivara 2 048 202 1 962 129 2 045 502 1 948 901
Firmaväärtus (goodwill) 1 393  - 1 393  -
Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 41 929 42 442 41 569 41 659
Arenguväljaminekud 894 1 106  -  -
Sidusettevõtete aktsiad või osad 1 414  - 1 414  -
Muud investeeringud 98 855 3 759 11 081
Mitmesugused pikaajalised nõuded 1 161 1 302 1 161 1 297
Edasilükkunud tulumaksuvara 105 402 100 378 105 402 100 378

2 200 493 2 108 212 2 200 200 2 103 316

Käibevara
Varud 53 034 55 858 53 034 55 702
Nõuded ostjate vastu
ja muud lühiajalised nõuded 262 052 197 120 259 870 192 152
Lühiajalised investeeringud 9 533  - 9 533  -
Raha ja raha ekvivalendid 98 013 58 419 92 949 51 977

422 632 311 397 415 386 299 831

Aktiva kokku 2 623 125 2 419 609 2 615 586 2 403 147

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital 666 900 666 900 666 900 666 900
Reservid 21 607 10 764 21 607 10 764
Akumuleerunud kasum 506 337 420 793 506 337 420 793

1 194 844 1 098 457 1 194 844 1 098 457

Vähemusosa
Tütarettevõtted 2 440 962  -  -

Pikaajalised kohustused
Itressi kandvad laenud ja võlakohustused 1 071 230 1 054 334 1 068 730 1 048 334
Edasilükkunud tulumaksukohustus  -  -  -  -

1 071 230 1 054 334 1 068 730 1 048 334

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud lühiaj. võlgnevused 257 173 203 763 254 574 198 764
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 97 438 62 093 97 438 57 592

354 611 265 856 352 012 256 356

Omakapital ja kohustused kokku 2 623 125 2 419 609 2 615 586 2 403 147
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AS Eesti Mobiiltelefon ja tütarettevõtted

31. detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta kasumiaruanne

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

Äritulud

Realiseerimise netokäive 881 680 545 874 333 491 881 466 545 874 333 491
Muud äritulud 11 148 5 194 6 812 11 148 5 194 6 812
Äritulud kokku 892 828 551 068 340 303 892 614 551 068 340 303

Tegevuskulud

Toore, materjal, kaubad ja teenused 308 087 195 614 81 841 308 035 195 614 81 841
Mitmesugused tegevuskulud 56 896 35 984 34 203 57 030 35 984 34 203
Tööjõukulud 29 882 23 213 14 405 29 874 23 213 14 405
Muud kulud 38 560 18 303 2 400 38 560 18 303 2 400
Tegevuskulud kokku 433 425 273 114 132 849 433 499 273 114 132 849

Tegevuskasum enne põhivara 459 403 277 954 207 454 459 115 277 954 207 454
kulumit

Kulum ja käibevarade väärtuse muutus 120 821 73 774 43 062 120 634 73 774 43 062

Tegevuskasum 338 582 204 180 164 392 338 481 204 180 164 392

Finantstulud

Finantstulud tütar- ja sidusettevõtetest  -  -  - 106  -  -
Kasum valuutakursi muutustest 205 1 149 1 158 205 1 149 1 158
Muud finantstulud 2 583 1 046 1 429 2 577 1 046 1 429
Finantstulud kokku 2 788 2 195 2 587 2 888 2 195 2 587

Finantskulud
Intressikulud 3 618 4 253 4 871 3 618 4 253 4 871
Kahjum valuutakursi muutustest 45 1 814 3 860 45 1 814 3 860
Muud finantskulud 1 866 620 829 1 866 620 829
Finantskulud kokku 5 529 6 687 9 560 5 529 6 687 9 560

Kasum enne maksustamist 335 841 199 688 157 419 335 840 199 688 157 419

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -96 691 -50 968 -43 448 -96 690 -50 968 -43 448

Maksustamisjärgne kasum 239 150 148 720 113 971 239 150 148 720 113 971

Perioodi puhaskasum 239 150 148 720 113 971 239 150 148 720 113 971
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AS Eesti Mobiiltelefon ja tütarettevõtted

31. detsembril 1997 lõppenud majandusaasta bilanss

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

1997 1996 1995 1997 1996 1995

AKTIVA

Põhivara
Materiaalne põhivara 541 752 405 424 236 289 539 601 405 424 236 289
Litsentsid, patendid ja kaubamärgid  - 24 32  - 24 32
Muud investeeringud 90 90  - 2 492 90  -
Mitmesugused pikaajalised nõuded 252 2 323 2 434 252 2 323 2 434

542 094 407 861 238 755 542 345 407 861 238 755

Käibevara
Varu 48 177 25 443 21 848 48 177 25 443 21 848
Nõuded ostjate vastu ja muud
lühiajalised nõuded 116 689 84 164 60 256 116 716 84 164 60 256
Raha ja raha ekvivalendid 121 725 28 461 64 637 121 543 28 461 64 637

286 591 138 068 146 741 286 436 138 068 146 741

Aktiva kokku 828 685 545 929 385 496 828 781 545 929 385 496

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

 Omakapital
Aktsiakapital 64 696 16 174 16 174 64 696 16 174 16 174
Reservid 6 586 6 586 77 6 586 6 586 77
Akumuleerunud kasum 514 963 364 336 272 125 514 963 364 336 272 125

586 245 387 096 288 376 586 245 387 096 288 376

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 7 152 23 301 40 002 7 152 23 301 40 002
Edasilükkunud tulumaksukohustus 48 735 31 794 18 857 48 735 31 794 18 857

55 887 55 095 58 859 55 887 55 095 58 859

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud lühiajal. kohustused 122 597 65 505 25 359 122 693 65 505 25 359
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 63 956 38 233 12 902 63 956 38 233 12 902

186 553 103 738 38 261 186 649 103 738 38 261

Omakapital ja kohustused kokku 828 685 545 929 385 496 828 781 545 929 385 496
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AS Eesti Mobiiltelefon ja tütarettevõtted

Kasumiaruanne seisuga 30. september 1998

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides.

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

9 kuud 1998 9 kuud 1997 9 kuud 1998 9 kuud 1997

Äritulud

Realiseerimise netokäive 1 003 203 611 869 970 677 611 718
Muud äritulud 10 999 6 465 10 584 6 465
Äritulud kokku 1 014 202 618 334 981 261 618 183

Tegevuskulud

Toore, materjal, kaubad ja teenused 407 722 213 246 391 659 213 246
Muud tegevuskulud 49 249 37 667 44 451 37 632
Tööjõukulud 30 735 19 093 26 706 19 093
Muud kulud 37 420 30 048 37 420 30 048
Tegevuskulud kokku 525 126 300 054 500 236 300 019

Tegevuskasum enne põhivara 489 076 318 280 481 025 318 164
kulumit

Kulum ja käibevarade muutus
126 052 85 536 125 028 85 396

Tegevuskasum 363 024 232 744 355 997 232 768

Finantstulud

Finantstulud tütar- ja sidusettevõtete  -  - 5 219  -
aktsiatelt ja osadelt
Kasum valuutakursi muutustest 96 299 96 299
Muud finantstulud 4 718 421 4 620 421
Finantstulud kokku 4 814 720 9 935 720

Finantskulud

Tütar- ja sidusettevõtete  -  -  - 24
aktsiate ja osadega seotudf finantskulud
Intressikulud 3 519 3 154 3 444 3 154
Kahjum valuutakursi muutustest 89 38 89 38
Muud finantskulud 1 262 1 620 1 260 1 620
Finantskulud kokku 4 870 4 812 4 793 4 836

Kasum enne maksustamist 362 968 228 652 361 139 228 652

Tulumaks: kulu (-) / tulu (+) -97 506 -58 568 -95 659 -58 568

Maksustamisjärgne kasum 265 462 170 084 265 480 170 084
Vähemusosa -18  -  -  -

Perioodi puhaskasum 265 480 170 084 265 480 170 084
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AS Eesti Mobiiltelefon ja tütarettevõtted

Vahebilanss seisuga 30. september 1998

Finansaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK).

KONSOLIDEERITUD EMAETTEVÕTE

Sept.30, 1998 Dets.31,1997 Sept.30, 1998 Dets.31,1997

AKTIVA

Põhivara
Materiaalne põhivara 686 880 541 752 681 162 539 601
Firmaväärtus (goodwill) 14 715  - 14 715  -
Litsentsid, patendid ja kaubamärgid 102  -  -  -
Muud investeeringud  - 90 13 290 2 492
Mitmesugused pikaajalised nõuded 164 252 164 252

701 861 542 094 709 331 542 345

Käibevara
Varud 47 270 48 177 39 297 48 177
Nõuded ostjate vastu
ja muud lühiajalised nõuded 158 674 116 689 156 506 116 716
Raha ja raha ekvivalendid 104 722 121 725 101 973 121 543

310 666 286 591 297 776 286 436

Aktiva kokku 1 012 527 828 685 1 007 107 828 781

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

Omakapital
Aktsiakapital 64 696 64 696 64 696 64 696
Reservid 6 515 6 586 6 515 6 586
Akumuleerunud kasum 608 514 514 963 608 514 514 963

679 725 586 245 679 725 586 245

Vähemusosa
Tütarettevõtted 302  -  -  -

Pikaajalised kohustused
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 3 989 7 152 3 989 7 152
Edasilükkunud tulumaksukohustus 68 836 48 735 68 706 48 735

72 825 55 887 72 695 55 887

Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele ja muud lühiaj. Võlgnevused 153 252 122 597 148 264 122 693
Intressi kandvad laenud ja võlakohustused 106 423 63 956 106 423 63 956

259 675 186 553 254 687 186 649

Omakapital ja kohustused kokku 1 012 527 828 685 1 007 107 828 781
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