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Urorseo rwinruseo

Baltic Moontech Investments Holding AS (Eesti ikiregistris registreeritud aktsiaselts, registrikood
11428391, aadtess Suut-Karja 3/Sauna 2, 10140 Tallinn, Eesti, edaspidi nimetatud Mooniech) on
kiesoleva iilev6tmisatuande AS Starman aktsiate iilev5tmiseks rahalise hiivitise eest (edaspidi nimetatud
Aruanne) kuupieval, s-t 22. jaan:uztil 2009. a, esitanud AS Starman (Eesti iiriregistris registeeritud
aktsiaselts, registdkood 10069659, aadress Akadeemia tee 28, 12615 T^llnrn, Eesti, edaspidi nimetatud
Starman) juhatusele taoduse Starmani aktsiate tilev6trniseks rahalise htivitise eest.

II TAUSTAINFORMATSIOON

21. septembtl 2007. a s5lmisid Xalto CDO II B.V., Hollandi seaduste alusel asutatud piiratud vastutusega
nriiihing ja AS Hansapank tingimusliku miiiigilepingu, mille esemeks oli kokku 7 054 601 Starmani
lihtaktsiat, mis moodustab 54,O4oh kogu Starmani emiteeritud aktsiakapitalist. AS Hansapank kui miiiija
selles tehingus kohustus omandama 54,O4oh k5ikidest Starmani aktsiatest enne tehingu l6puleviimist
nimetatud lepingu alusel. Uks tehingu l6puleviimise ning aktsiate ja ostuhinna iilekandmise eeltingimustest
oli Xalto CDO II B.V. Eesti tritanihingu asutamine ning k6ikide Xalto CDO II B.V. (ostja) lepinguliste
5iguste ja kohustuste loovutamine nimetatud Eesti ttitanihingule, s.t. Moontech'ile.

4. oktoobril 2007. a s5lmisid Xalto CDO II 8.V., Moontech ja AS Hansapank lisa tingimuslikule
mtitigilepingule, mille esemeks oli kokku 7 054 601, Starmani lihtaktsiat ning mis s6lmiti Xalto CDO II
B.V. ja AS Hansapank vahel 21. septembrll2007. a. S6lmitud lisa kohaselt loor,-utati k5ik Xalto CDO II
B.V. 5igused ja kohustused Moontechile.

10. oktoobril 2007. a viidi rilalkirjeldatud tehing l5pule ja AS Hansapank andis korraldused 7 054 601
Starmani lihtaktsia, mis moodustab 54,04o/o kogu Starmani emiteeritud aktsiakapitalisg tilekandrniseks
Moontechile. Aktsiad kanti Moontechi viirtpaberikontole 12. oktoobril 2007. a. Selle tulemusena
omandas Moontech Starmani tile valitseva m5ju vzidrtpaberituru seaduse $ 167 l6ike 1. tdhenduses.

29. oktoobril 20O7. a tegi Moontech kohustusliku rilev6tmispakkumise k5igi Statmani aktsiate suhtes ja
omandas nimetatud kohustusliku dlev5trnispakkumise tulemusena kokku 572 292 Starmani aktsiat, mis
moodustab 4,380 k5igist Sta.rmani aktsiatest.

Lisaks rilalkfujeldatule on Moontech omandanud Starmani aktsiaid Tallinna Borsil tehtud turutehingute
kaudu ja OUJI Polaris Invest (osaiihing, mida kontrollib Starmani n5ukogu liige Indrek Kuivallik) ning
OU-lt Com Holding (osaiihing, mida kontrollib Starmani iuhatuse liige Peeter I{em).

Kiesoleva Aruande kuupieva seisuga omab Moontech kokku 1.2 863 922 Startnan aktsiatl, mis
moodustab 98,5472oh k6ikidest Starmani poolt emiteeritud aktsiatest ning seetdttu on Moontechil oigus
esitada taodus Starmani juhatusele Starmani aktsiate tilev6tmiseks tahalise hrivitise eest koosk5las
driseadus tiku p eartl<tga 291 .

II STARMANI AKTSIATE ULEVoTMISE TINGIMUSED

Moontech on taodenud Starmani aktsiate iilev5tmist koosk5las driseadustiku peatiikiga 291. Ariseadustiku

S 3631 lg 1 kohaselt v6ib aktsiondride ti{dkoosolek aktsiondri taotlusel, kelle aktsiatega on esindatud
vihemalt 9/10 aktsiaseltsi aktsiakapitalist (p6hiaktsionir), otsustada aktsiaseltsi iilejiinud aktsiondridele
(vihemusaktsiondrid) kuuluvate aktsiate iilev6trnise p5hiaktsiond:ri poolt Siglase mhalise hiivitise maksmise
vastu.

'Kiesoleva 
Aruande esitamisel pieval on AS Hansapank, mis tegutseb Baltic Moontech Investments Holding AS

maaklerina, omandanud Baltic Moontech Investrnents Holding AS korraldusel Tallinna Botsi turutehingute
tulemusena 13,987 Starmani aktsiat, mis kantakse ii,le Baltic Moontech Investments Holding AS vddrqraberikontole
pirast ki'esoleva Aruande kuupieva.
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Vastavalt iriseadustiku S a0:t lg 1 on aktsioniride ii,ldkoosoleku otsus vastu v5etud, kui selle poolt on
antud vihemak 95 / lO0 aktsiatega esindatud hiiiltest.

Ariseadustiku $ 3egz lg 1 kohaselt maatab vihemusaktsioniridele makstava hrivitise suuruse p6hiaktsiondr.
Hrivitise suururs miriratakse rilev6etavate aktsiate sellise vizirtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 pdeva enne
ii{ev6trnist otsustava aktsiooiride ii{dkoosoleku kokkukutsumise teate viljasaatmise paeva.

Ariseadustiku S :O:' lg 1 kohaselt peab p6hiaktsiondt koostama kitidikr aruande (tilev6tmisanrande), et
selgitada ja p6hjendada vihemusaktsioniddele kuuluvate aktsiate iilev6tmise tingimusi ning aktsiate eest
makstava htivitise suuruse miiramise aluseid. S AOa+ lg 2 sitestab, et sellist aruannet peab kontrollima
audiitot. Eesti iriseadustiku $ 3634 lg 21 alusel on audiitor kohustatud andma aruande, mis peamiselt
osutab, kas makstav hiivitis on mdiratud koosk6las kohalduva 6rgusega.

Ariseadustiku $ :0:u lg 1 sitestab, et vihemalt iiks kuu enne aktsiate d{ev6tmist otsustavat iildkoosolekut
tuleb aktsionnridel v6imaldada tutvuda j?irgmiste dokumentidega:

1,. aktsioniride tildkoosoleku otsuse projekt, millega otsustatakse aktsiate iilev5tmine'
2. viimase kolme aastarnajandttsaasta aruanded ja tegevusaruanded;
3. iilev5trnisatuanne;
4. audiitori afllanne.

Ariseadustiku $ :O:c sitestab, et rihe kuu moodumisel aktsioniride iildkoosoleku poolt aktsiate iilev5tmise

otsuse vastuv6tmisest esitab p5hiaktsioniri juhatus Eesti vidrtpaberite keskregistri pidajale avalduse

vihemusaktsiondride aktsiate iilekandmiseks p6hiaktsionirile. Aktsiate ii{ekandmine toimub tehinguna

iilekanne makse vastu, s.t. et aktsiad kantakse iile samaaegselt tiies ulatuses hiivitise maksmise vastu.

Ulatt<irleldatud rilevStmistingimused kohalduvad Starmani aktsiate ri{ev6tmisele Moontechi poolt.

III HCIVITIS JA SELLE SUURUSE MAARAMINE

Uldircd ntirkused

Moontechi poolt Starmani vihemusaktsionfidele makstav htivitis on 89,96795 Eesti ktooni, s.t. 5,75 eurot

iihe Starmani lihtaktsia kohta. Moontech peab seda hrivitist 5iglaseks. Hivitise suuruses miirarnisel on

v5etud arvesse allkirjeldatud Starmani aktsia hindasid.

Kohustusliku iileudtniE>akkanise hid

Moontechi poolt k5igile Starmani aktsionfuidele kohustusliku iilev6trnispakkumise tegemisel oli

aktsiahinnakr Sg.gOZqS Eesti krooni, s.t. 5,75 eurot iihe Starmani lihtaktsia kohta.

Ra am a t u? i da n b li k u ririrt u s

Starman on emiteednud kokku 1,3 053 570 aktsiat. Starman'i 2008. maiandusaasta 9 kuu

vahearuande kohaselt Q<ittesaadav

konsolideeritud
aadtessil

on Starmani

ffik pad Z4S71S000 Eesti kroon1 s.t 15 7d9 164 eurot. Jagdes omakapitali aktsiate koguarvuga, v6ib

lfueldada,et 2008. maiandusaasta kolmanda lsrartali l6pus oli iihe aktsia taamatupidamislik vidrtus 18'8297

Eesti krooni, s.t 1,203 eurot'



Turuhind

Starman'i aktsiad on noteeritud NASDAQ
kaubeldavad. Kiesoleva Aruande kuupdeva
Eesti krooni.
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OIrD( Tallinna Borsi p5hinimekirias ja on seega avalikult
seisuga on Stamani aktsia turuhind 2,55 eurot, s.t 39,8988

Starmani aktsia turuhinna deftneedb viirtpaberitutg, mis arvestab ettev6tte potentsiaalset kasvu tulevikus.
Starrmani aktsia kaalutud keskmine hind perioodil 22. jaanuar 20O8. a kuni 21. jaanuar 2009. a olt
4,11 eurot, s.t 64,27 Eesti krooni.

Muutused Starmani aktsia turuhinnas perioodt 23. jaanuar 2008. a kuni 21. jaanuar 2009. a on niidatud
alloleval graafikul2:
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2 
Graafikul on aktsia hind ndidatud eurodes.
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Starmani aktsia kaalutud keskmine hind perioodil 21. juu[ 2008. a kuni 21. jaantar 2009. a oli 3,76 eurot,
s.t 58,81 Eesti ktooni. Muutused Starmani aktsia turuhinnas perioodil 21. juulist 2008. akuni 2i. jaanuarini
2009. a on nziidatud alloleval qtaafikul3:
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Tehi n sud seolud iikutesa

KSik tehingud Starmani aktsiate omandamiseks seotud isikutelt, s.t OU-lt Polaris Invest (osaiihing, mida
kontrollib Starman'i nSukogu liige In&ek Ituivallik) ja OU-lt Com Holding (osarihing, mida kontrollib
Starman'i juhatuse liige Peeter Kem), on tehtud aktsiahinnaga 5,75 eurot, s.t. 89,96795 Eesti krooni.

Kokkuudte

Nagu nihtub iilaltoodust on Moontech midranud viikeaktsiondridele makstava htivitise suuruseks
k6rgeima k6igist vSimalikest Starmani aktsia hindadest ja peab seega nimetatud hiivitist 6iglaseks.

Getli Kilusk
Baltic Moontech Investments Holding AS lepinguline esindaja
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Graafikul on aktsia hind ndidatud eurodes.


