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25. september 2014 

AS Riverito, registrikood: 10068039, aadress: Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, Eesti (edaspidi 

“Põhiaktsionär”), kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud 97,51 protsenti Aktsiaseltsi Järvevana, registrikood: 

10068022, aadress: Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, Eesti (edaspidi “Emitent”) aktsiakapitalist, kavatseb 

esitada Emitendi juhatusele taotluse ülejäänud 2,49 protsendi Emitendi aktsiate (edaspidi 

“Vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad”) ülevõtmiseks õiglase rahalise hüvitise maksmise vastu vastavalt 

väärtpaberituru seaduse §-le 1821 ja äriseadustiku peatükile 291. 

Põhiaktsionär on määranud Emitendi vähemusaktsionäridele nende aktsiate ülevõtmise eest makstava õiglase 

hüvitise suuruseks 0,84 eurot (EUR) aktsia kohta (edaspidi “Hüvitis”). 

Käesolev ülevõtmisaruanne selgitab ja põhjendab Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimusi 

ning aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid. 

1. VÄHEMUSAKTSIONÄRIDELE KUULUVATE AKTSIATE ÜLEVÕTMISE TINGIMUSED 

1.1 Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise taust 

Põhiaktsionär ja Emitent (varasema ärinimega AS Merko Ehitus) on ajalooliselt seotud, muuhulgas on kontrolliv 

osalus Emitendis kuulunud alates selle loomisest Põhiaktsionärile. Emitendi eesmärgiks sai eraldada nn 

maadevahetuse süüasi AS Merko Ehitus muust majandustegevusest. Süüasja siseriikliku menetluse 

lõppemisega Riigikohtu 30. juuni 2014 otsusega selgus süüasja majanduslik mõju Emitendile. Kuna Emitent ei 

kujutanud endast rohkemat kui seisvat varakogumit, soovis Põhiaktsionär anda Emitendi vähemusaktsionäridele 

võimaluse ettevõttest väljumiseks ning tegi selleks 18. augustil 2014 pakkumise kõigi Emitendi aktsiate 

omandamiseks („Ülevõtmispakkumine“). Ülevõtmispakkumise eesmärk oli Emitendis vähemalt 90% suuruse 

osaluse omandamine Põhiaktsionäri poolt, et: 

• Põhiaktsionäril oleks võimalik omandada õiglase hüvitise eest ainuosalus Emitendis vastavalt 

väärtpaberituru seaduse §-le 1821 ja äriseadustiku peatükile 291 ning 

• Emitendil oleks võimalik lahkuda NASDAQ OMX Tallinna börsi Balti lisanimekirjast. 

25. septembri 2014 seisuga kuulub Põhiaktsionärile 17 259 586 Emitendi aktsiat, millega on esindatud 97,51 

protsenti Emitendi aktsiakapitalist. Seega on Põhiaktsionär omandanud piisava osaluse ülal mainitud eesmärkide 

saavutamiseks. 

1.2          Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimused 

Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist reguleerib väärtpaberituru seaduse § 1821 ning 

äriseadustiku peatükk 291. 

Põhiaktsionär, s.t aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 9/10 Emitendi aktsiakapitalist, võib esitada 

taotluse ülejäänud vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks õiglase rahalise hüvitise maksmise 

vastu. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise otsustab Emitendi aktsionäride üldkoosolek. 

Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks peavad vähemalt 9/10 protsenti kõigist aktsiatega esindatud häältest olema 

ülevõtmise poolt. 

Vähemusaktsionäridele makstava hüvitise suuruse määrab põhiaktsionär. Hüvitise suurus määratakse 

ülevõetavate aktsiate sellise väärtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate 

väljasaatmise päeva, s.t 15. septembril 2014. Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis ei või olla väiksem 

Ülevõtmispakkumise ostuhinnast. 
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Põhiaktsionär peab koostama aruande, milles selgitatakse ja põhjendatakse vähemusaktsionäridele kuuluvate 

aktsiate ülevõtmise tingimusi ning aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid. Ülevõtmisaruannet 

peab kontrollima audiitor. 

Pärast vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmise taotluse saamist põhiaktsionärilt on juhatus kohustatud kokku 

kutsuma aktsionäride üldkoosoleku. Vähemalt üks kuu enne aktsionäride üldkoosolekut peab juhatus tegema 

Emitendi peakontoris aktsionäridele tutvumiseks kättesaadavaks järgmised dokumendid: 

(1) üldkoosoleku otsuse projekti, millega otsustatakse aktsiate ülevõtmine; 

(2) Emitendi viimase kolme majandusaasta aruanded ja tegevusaruanded; 

(3) ülevõtmisaruande; ja 

(4) audiitori aruande. 

 

Ühe kuu möödumisel ülevõtmisotsuse vastuvõtmisest esitab Emitendi juhatus Eesti väärtpaberite keskregistri 

pidajale (edaspidi “EVK”) avalduse Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile. 

Seejärel teavitab EVK Emitenti Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate põhiaktsionärile ülekandmise 

tingimustest ja EVK kontole makstavast hüvitise kogusummast. Põhiaktsionär kannab vähemusaktsionäridele 

makstava hüvitise kogusumma üle EVK-le ning EVK kannab Vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad üle 

põhiaktsionärile ja hüvitise vähemusaktsionäridele. 

2. HÜVITISE SUURUSE MÄÄRAMINE 

Põhiaktsionäri poolt määratud Hüvitise suuruseks on 0,84 eurot iga Emitendi aktsia kohta, mis on õiglane hüvitis 

Emitendi aktsiate 15. septembri 2014 väärtuse alusel. Põhiaktsionär peab nimetatud summat õiglaseks hüvitiseks 

äriseadustiku 291. peatüki mõttes. Hüvitis on sama suur kui Põhiaktsionäri poolt Ülevõtmispakkumise käigus 

pakutud ostuhind iga Emitendi aktsia eest. Hüvitise suuruse määramisel on Põhiaktsionär lähtunud allpool toodud 

kaalutlustest. 

2.1 Ülevõtmispakkumise ostuhind 

Väärtpaberituru seaduse § 1821 lg 3 kohaselt ei tohi Hüvitis olla väiksem Ülevõtmispakkumise ostuhinnast. 

Ülevõtmispakkumise ostuhind oli 0,84 eurot iga Emitendi aktsia eest. Ülevõtmispakkumise ostuhinna määramisel 

lähtus Põhiaktsionär Emitendi bilansilisest maksumusest seisuga 30. juuni 2014, millest olid maha arvestatud kuni 

ainuosaluse omandamiseni kantavad orienteeruvad halduskulud viie kuu jooksul (s.o perioodi jooksul, mis 

eeldatavalt kulub Emitendis ainuosaluse omandamiseks) ning juurde arvestatud sama perioodi tulud väljaantud 

laenudelt ning muudest laekumistest. 

Ülevõtmispakkumise ostuhinna määramise alused on täpsemalt välja toodud Ülevõtmispakkumise prospektis, mis 

on kättesaadav NASDAQ OMX Tallinna börsi veebilehel 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=620705&messageId= 769828. 

2.2 Aktsiate bilansiline väärtus 

Emitendi iga aktsia bilansiline maksumus on 0,839 eurot. Bilansilise maksumuse arvutamisel on võetud aluseks 

Emitendi viimane avalikustatud bilanss seisuga 30. juuni 2014. Nimetatud kuupäeva seisuga oli Emitendi 

omakapital 14 859 tuhat eurot ja aktsiate arv 17 700 000 aktsiat. Seega ületab Hüvitis Emitendi aktsiate bilansilist 

väärtust.  

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=620705&messageId=769828
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=620705&messageId=769828


3(3) 

 

2.3 Turuväärtus erinevatel perioodidel 
 

Emitendi aktsiad on võetud kauplemisele NASDAQ OMX Tallinna börsi lisanimekirjas. Järgnevas tabelis on 
toodud Emitendi aktsia kaalutud keskmine hind, lähtudes igapäevastest sulgemishindadest vastavalt kuue kuu 
ning 10 kauplemispäeva jooksul enne Ülevõtmispakkumise prospekti esitamist Finantsinspektsioonile 
kooskõlastamiseks (vastavate perioodide hinnad on kriteeriumiks, mille pinnal otsustatakse 
ülevõtmispakkumisreegilite § 2 põhjal, kas aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise hind on õiglane): 

 

Ajavahemikul 31. jaanuarist 30. juulini 2014 ei ole Põhiaktsionär Emitendi aktsiaid omandanud. Pärast 30. juulit ei 

ole Põhiaktsionär omandanud Emitendi aktsiaid kõrgema hinnaga kui 0,84 eurot aktsia kohta. 

Emitendi aktsia sulgemishind 15. septembril 2014 (s.o 10 päeva enne üldkoosoleku kutse väljasaatmise päeva) 

NASDAQ OMX Tallinna Börsi lisanimekirjas oli 0,826 eurot. 

Seega ületab Hüvitis aktsia sulgemishinda 10 päeva enne üldkoosoleku kutse väljasaatmise päeva ning samuti 

ülal toodud kaalutud keskmisi hindu. Põhiaktsionär leiab, et kui vabatahtliku ülevõtmispakkumise ostuhind vastab 

kohustusliku ülevõtmispakkumise ostuhinna määramise kriteeriumidele, siis tuleb sellist ostuhinda lugeda 

õiglaseks ka ülevõtmispakkumisele järgneva aktsiate ülevõtmise puhul. 

2.4         Emitendi väärtuse määramine muude meetodite abil 

Põhiaktsionär leiab, et kuna Emitent on iseseisva majandustegevuseta äriühing, ei ole käesoleval juhul kohane 

rakendada muid enamlevinud äriühingu hinnastamise meetodeid, nagu tulumeetod (diskonteeritud rahavoogude 

meetod) või turumeetod (võrreldavate tehingute meetod). 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Teet Roopalu 

AS Riverito juhatuse liige 

Periood 
Perioodi kaalutud 

keskmine hind (EUR) 

Preemia võrreldes 

kaalutud keskmise 

hinnaga 

 
6 kuud (31. jaanuar 2014 - 30. juuli 2014) 

 
0,710 

 
15,48% 

 

10 kauplemispäeva (17. juuli 2014 - 30. juuli 2014) 

 
0,751 

 
10,59% 


