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Audiitori aruanne üIevõtmisaruande kontrollimise kohta

Lähtuvalt JSe Grindeks (edaspidi "Põhiaktsionär") poolt püstitatud ülesandest ja vastavalt
Äriseadustikule oleme tutvunud Põhiaktsionäri poolt 28.09.2006 koostatud ülevõtmisaruandega
(edaspidi "Ülevõtmisaruanne"), milles tuuakse ära Tallinna Farmaatsiatehase AS (edaspidi

"Ettevõte") vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmise tingimused ning nende aktsiate eest makstava
hüvitise suuruse määramise alused. Aktsiate väärtuse hindamise ja Ülevõtmisaruande õigsuse eest on
vastutav Põhiaktsionär. Meie kohustus on kontrollida Ülevõtmisaruannet ja näidata, kas
Põhiaktsionäri poolt määratud hüvitise suurus vastab Äriseadustiku paragrahvis 3632sätestatule.

Meie poolt teostatud kontrollprotseduurid hõlmasid tutvumist Ülevõtmisaruandega ja Põhiaktsionäri
poolt meile esitatud dokumentidega.

Vastavalt meile esitatud Ülevõtmisaruandele, on ülevõetavate aktsiate eest makstava hüvitise suuruse
80 krooni aktsia kohta määramisel aluseks võetud väärtus, mis on Ettevõtte netovaradel vastavalt
Rimess MRI poolt läbiviidud Ettevõtte hindamisele ning mis eelkõige põhineb Ettevõtte kinnisvara
väärtuse\. Õiglase väärtuse alusel arvutatud netovarade väärtust on vähendatud hinnanguliste
kuludega, mis kaasnevad tootmise kolimisega ning lähtudes asjaolust, et Ettevõtte aktsiatega
kauplemise aktiivsus on olnud väga mada\.

Täiendavalt on Põhiaktsionär Ülevõtmisaruandes võrrelnud hüvitist teiste hindamismeetodite abil
saadud Ettevõtte aktsia väärtusega:

· bilansiline väärtus: 41.54 krooni, mis on saadud jagades Ettevõtte omakapital Ettevõtte
aktsiate arvuga seisuga 30.06.2006;

· turuväärtus erinevatel perioodidel: võttes arvestusperioodi lõpuks 19.09.2006 oli Ettevõtte
keskmine aktsia sulgemishind Tallinna Väärtpaberibörsil viimasellO börsipäeval 47.00
krooni, viimasel 6 kuul 41.70 krooni ja viimasel 12 kuul 49.50 krooni;

· diskonteeritud rahavoogude hindamismeetod: 8.40 krooni, eeldusel, et Ettevõtte
investeeringud materiaalsetesse põhivaradesse jäävad vahemikku 2.3 kuni 2.7 miljonit krooni
aastas ning diskontomäär on 12%.

Hüvitis on määratud kõrgemaks hinnast, mida Põhiaktsionär on maksnud Ettevõtte aktsia eest turult
ostmisel viimase 12 kuu jooksul enne 28.09.2006.

Võrreldes erinevate meetodite alusel saadud väärtusi Põhiaktsionäri poolt makstava hüvitisega, on
hüvitise suurus võimalikest arvutatud väärtustest suurim.

Hüvitise suuruse määramiseloli raskuseks asjaolu, et Äriseadustik näeb ette meie protseduuride
teostamiseks suhteliselt lühikese ajaperioodi. Lisaks on netovarade õiglast väärtust vähendatud
tootmise kolimisega seotud hinnanguliste kulude võrra, mille tegelikku suurust tulevikus on raske
hinnata.
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Meie arvates on Põhiaktsionäri poolt Ettevõtte aktsia väärtuse leidmisel kasutatud peamiseid
üldtunnustatuid hindamismeetodeid ning kõrgeima pakkumishinna rakendamine on hüvitise
määramiseks kohane.

Oleme arvamusel, et Ülevõtmisaruandes Põhiaktsionäri poolt määratud hüvitise suurus Ettevõtte
aktsiate eest vastab olulises osas Äriseadustiku paragrahvis 3632sätestatule.

Käesolevaruanne on koostatud esitamiseks ainult Ettevõtte aktsionäride üldkoosolekule ja seaduses
sätestatud osapooltele seoses vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmisega Põhiaktsionäri poolt.
Käesolevat aruannet ei saa kasutada ühelgi muul eesmärgil ning see on kehtivainult koos
Ülevõtmisaruandega.
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