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1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Reguleerimisala  

 

1.1.1. Käesoleva NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt korraldatava 

väärtpaberibörsi (edaspidi: Börs) reglemendiga (edaspidi: 

Reglement) reguleeritakse väärtpaberite noteerimist ja 

nendega kauplemist Börsil) ning Börsil tehtud 

väärtpaberitehingutest tulenevate kohustuste täitmist 

(edaspidi: Arveldamine). 

  

1.1.2. Käesolev Reglement on väärtpaberibörsi reglement 

väärtpaberituru seaduse tähenduses.  

 

1.1.3. Reglemendi sätted, millega reguleeritakse kauplemist 

väärtpaberitega, mis ei ole Börsil noteeritud, loetakse 

kogumis reguleeritud turu reglemendiks väärtpaberituru 

seaduse tähenduses. Reguleeritud turul  kaubeldavate 

väärtpaberite, nende emitentide ja nendega kauplemise 

suhtes kohaldatakse Reglemendi sätteid, välja arvatud juhul, 

kui Reglemendi erisätetest ei tulene teisiti. 
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2. MÕISTED 

 

 

2.1. Väärtpaberibörs ja reguleeritud turg. 

 

2.1.1. Väärtpaberibörs on avalikkusele otseselt või kaudselt 

kättesaadav organisatsiooniliste, õiguslike ja tehniliste 

lahenduste süsteem, mis on moodustatud noteeritud 

väärtpaberitega korra- ja õiguspärase kauplemise 

võimaldamise eesmärgil ja kus võimaldatakse tehingute 

tegemist nimetatud väärtpaberitega.  

 

2.1.2. Reguleeritud turg on avalikkusele otseselt või kaudselt 

kättesaadav organisatsiooniliste, õiguslike ja tehniliste 

lahenduste süsteem, mis on moodustatud väärtpaberitega 

korra- ja õiguspärase kauplemise võimaldamise eesmärgil ja 

kus võimaldatakse tehingute tegemist nimetatud 

väärtpaberitega. 

 

2.1.3. Börs kehtestab Reglemendi ja rakendab Reglementi 

väärtpaberituru korra- ja õiguspärase tegevuse ning 

läbipaistvuse, samuti turuosaliste kohustuste täitmise 

tagamiseks, arvestades seejuures investorite kaitset.  

 

2.1.4. Kõiki Reglemendis defineerimata mõisteid kasutatakse 

õigusaktides, eriti väärtpaberituru seaduses sätestatud 

tähenduses või ka üldlevinud tähenduses. 

  

2.2. Kaubeldavad väärtpaberid 

 

2.2.1. Kaubeldavateks väärtpaberiteks (kauplemisobjektiks) Börsil 

võivad olla järgmised noteeritud (börsinimekirja arvatud) 

väärtpaberid: 

 

2.2.1.1. aktsia või muu sarnane kaubeldav instrument; 

 

2.2.1.2. võlakiri, vahetusvõlakiri või muu emiteeritud ja 

kaubeldav võlakohustus; 

 

2.2.1.3. märkimisõigus või muu kaubeldav instrument, mis 

annab õiguse omandada punktides 1 või 2 

nimetatud väärtpabereid; 

 

2.2.1.4. investeerimisfondi osak; 

 

2.2.1.5. tuletisväärtpaber väärtpaberituru seaduse 

tähenduses; 

 

2.2.1.6. kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus; 

 

2.2.1.7. muu Börsi poolt noteeritud finantsinstrument. 

 

2.2.2. Punktis 2.2.1. nimetatud väärtpaberitega, mis on Börsi poolt 

Börsi kauplemissüsteemi vahendusel kauplemisele lubatud, 

kuid mis ei ole Börsil noteeritud, kaubeldakse reguleeritud 

turul. 
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2.3. Noteeritud ja kauplemisele võetud väärtpaber 

 

2.3.1. Noteeritud väärtpaber on väärtpaber, mis on arvatud 

börsinimekirja.  

 

2.3.2. Kauplemisele võetud väärtpaber on börsinimekirja 

mittearvatud väärtpaber, mis  on Börsi poolt reguleeritud 

turule kauplemisele lubatud. 

 

2.3.3.  Noteeritud ja kauplemisele võetud väärtpaberid ja nende 

emitendid peavad vastama nende suhtes kehtivate 

õigusaktide, Reglemendi ja emitendi põhikirja sätetele kogu 

nende börsinimekirjas oleku või reguleeritud turul 

kauplemise kestel. 

 

2.4. Väärtpaberi emitent 

 

2.4.1. Börsil noteeritud väärtpaberite emitent on isik, kelle poolt 

emiteeritud väärtpaberid on arvatud börsinimekirja. Börsil 

noteeritud väärtpaberite emitent peab olema asutatud ja 

tema tegevus peab olema kooskõlas emitendi suhtes 

kehtivate õigusaktide, käesoleva reglemendi ja emitendi 

põhikirjaga.  

 

2.4.2. Kauplemisele võetud väärtpaberite emitent on isik, kelle 

poolt emiteeritud väärtpaberitega kaubeldakse reguleeritud 

turul. Kauplemisele võetud väärtpaberite emitendile 

kohaldatakse eelmise punkti teises lauses sätestatut. 

 

2.4.3. Juhul, kui ei ole otseselt sätestatud teisiti, loetakse 

noteeritud väärtpaberite emitent ja  kauplemisele võetud 

väärtpaberite emitent Reglemendi tähenduses Emitendiks.  

 

 

2.4.4. Noteerimist taotlev isik on isik, kes on Börsile esitanud 

taotluse väärtpaberite noteerimiseks Börsil. Noteerimist 

taotlev isik võib olla ka nimetatud väärtpaberite Emitent. 

 

 

2.4.5. Kauplemisele võtmist taotlev isik on isik, kes on esitanud 

taotluse väärtpaberite kauplemisele võtmiseks reguleeritud 

turul. Kauplemisele võtmist taotlev isik võib olla ka 

nimetatud väärtpaberite Emitent. 

 

2.4.6. Välisemitent on Emitent, kelle suhtes Eesti on 

vastuvõtjalepinguriik. 

 

2.4.7. Juhul, kui enne Välisemitendi väärtpaberite Börsi poolt 

korraldatavatele turgudele kauplemisele võtmist/noteerimist 

või asjakohase taotluse esitamist ei pakutud neid 

väärtpabereid avalikult ega kaubeldud nendega ei 

päritolulepinguriigi ega ühegi teise lepinguriigi turul ega 

olnud esitatud ka sellekohast taotlust, on Börsi poolt 

korraldatav turg sellise Välisemitendi suhtes Reglemendi 

tähenduses esmase kauplemise kohaks e Koduturuks. 
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2.5.  Börsi liige 

 

2.5.1. Börsi liige on isik, kellele Börsi juhatus on kooskõlas 

Reglemendi osaga “Nõuded Börsi liikmetele” andnud õiguse 

kaubelda Börsil kaubeldavate väärtpaberitega Börsi 

kauplemissüsteemi vahendusel. Börsi liikmeteks võivad olla 

järgmised isikud:  

 

2.5.1.1. väärtpaberituru seaduses nimetud 

investeerimisühing;  

 

2.5.1.2. välisriigi investeerimisühing, kellele on 

investeerimisteenuste osutamiseks antud luba 

filiaali asutamiseks või esinduse avamiseks 

Eestis; 

 

2.5.1.3. välisriigi investeerimisühing, kellel on õigus 

osutada õigusaktidega sätestatud alustel 

piiriüleseid investeerimisteenuseid Eestis; 

 

2.5.1.4. krediidiasutuste seaduses sätestatud 

krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse filiaal, 

kellel on õigusaktide alusel õigus osutada 

investeerimisteenust Eestis. 

 

 

2.6. Börsimaakler 

 

Börsimaakler on Börsi liikme esindaja, kellele Börs on andnud 

vastavalt Börsi Reglemendi osale “Nõuded Börsi liikmetele” õiguse 

Börsi kauplemissüsteemi kasutamiseks. 

 

 

2.7. Börsitehingute arveldamine  

 

2.7.1. Börsitehingute arveldamine Reglemendi tähenduses on 

Börsil tehtud väärtpaberitehingutest tekkinud kohustuste 

täitmine väärtpaberiarveldussüsteemi kaudu.  

 

2.7.2. Börsitehingud arveldatakse Börsi juhatuse poolt 

aktsepteeritud süsteemikorraldaja poolt korraldatavas 

väärtpaberiarveldussüsteemis, mis peab tehniliselt 

võimaldama börsitehingute arveldamist ja mille reeglid 

peavad piisavalt kaitsma investorite, Börsi liikmete ja 

arveldussüsteemi liikmete huve.  

 

2.8. Väärtpaberituru seaduslikkus 

 

2.8.1. Isikud, kes osalevad Börsi poolt korraldatud ja reguleeritud  

väärtpaberiturul, on kohustatud täitma väärtpaberiturgu 

reguleerivate õigusaktides, käesolevas Reglemendis ja Börsi 

poolt kehtestatud muudes aktides sätestatut, käituma 

heauskselt ning järgima ausa ja õiglase kauplemise 

põhimõtteid ning väärtpaberituru häid tavasid.  
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2.8.2. Börsi liige on kohustatud täitma punktis 2.8.1. sätestatud 

kohustust ka juhul, kui Börsi liige osutab 

investeerimisteenuseid väljaspool börsisüsteemi. 
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3. BÖRSI POOLT KEHTESTATUD AKTID 

 

3.1. Reglement 

 

3.1.1. Reglemendi kehtestab Börsi juhatus. Börsi juhatusel on 

õigus Reglementi ühepoolselt muuta.  

 

3.1.2. Reglemendi suhtes ei kohaldata õigusaktides ebamõistlikult 

kahjustavate tüüptingimuste kohta sätestatut.  

 

3.1.3. Börs avalikustab Reglemendi oma veebilehel. 

 

3.1.4. Reglemendi muudatused jõustuvad avalikustamise hetkest 

Börsi veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud hilisemat 

tähtaega. Avalikustada võib üksnes Reglemendi 

Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud muudatusi.  

 

3.2. Börsi muud reeglid 

 

3.2.1. Börsi juhatusel on õigus Reglemendis sätestatud alustel ja 

ulatuses kehtestada Reglemendi sätete rakendamiseks, 

selgitamiseks või täpsustamiseks juhiseid ja muid 

kriteeriume (edaspidi: Muud Reeglid), mis ei ole Reglemendi 

osaks. 

 

3.2.2. Punktis 3.2.1. nimetatud Muud Reeglid ja nende 

muudatused jõustuvad avalikustamise hetkest Börsi 

veebilehel, kui Börsi juhatuse otsusega ei ole sätestatud 

hilisemat jõustumise tähtaega.  

 

3.3. Konsultatsioonid 

 

3.3.1. Börs võimaldab enne Reglemendi või nende muudatuste 

kehtestamist kõikidel turuosalistel, keda vastavad 

muudatused puudutavad, nimetatud muudatustega tutvuda, 

jättes neile piisavalt aega muudatuste kohta arvamuse 

avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks.  

 

3.3.2. Vajadusel on Börsi juhatusel õigus luua Reglemendi ja 

muude aktide või nende muudatuste väljatöötamiseks ja 

sellekohaste ettepanekute tegemiseks töögrupp, kuhu 

kaasatakse sõltuvalt töögrupi ülesannetest Börsi liikme, 

emitendi või Finantsinspektsiooni esindajaid ning 

sõltumatuid eksperte.  

 

3.4. Isikute ühetaoline kohtlemine 

 

3.4.1. Reglement ja Muud Reeglid ning teenustasud kehtivad 

ühetaoliselt, neid muudetakse ja rakendatakse samadel 

alustel kõigi vastavate turul osalejate suhtes, samuti 

osalemist taotlevate isikute suhtes.  

 

3.4.2. Reglemendis sätestatud juhtudel ja alustel on Börsi 

juhatusel õigus teha Reglemendis ja Muudes Reeglites 

sätestatust erandeid.  
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3.5. Börsi hinnakiri ja teenustasud 

 

Börsi hinnakiri ning Börsiga sõlmitud leping, milles sätestatakse 

teenustasud  ja nende maksmise kord, ei ole Reglement. 
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4. KAUPLEMISTEABE AVALIKUSTAMINE 

 

4.1. Teabe avalikustamine 

 

4.1.1. Börs on kohustatud viivitamatult Börsi liikmetele teatama 

igast Börsil noteeritava või reguleeritud turul kaubeldava 

väärtpaberi emitendi poolt Reglemendi osa “Nõuded 

Emitentidele” alusel Börsile edastatud avalikustamisele 

kuuluvast teabest, mis võib mõjutada väärtpaberi hinda või 

selle väärtpaberi emitendi kohustust kohaselt täita 

väärtpaberist tulenevaid kohustusi. 

 

4.1.2. Juhul, kui emitent ei ole punktis 4.1.1. nimetatud teavet ise 

avalikustanud, on Börs kohustatud talle emitendi poolt 

edastatud punktis 4.1.1. sätestatud teabe ise viivitamatult 

avalikustama.  Börs avalikustab teabe oma veebilehel.  

 

4.1.3. Börs korraldab kauplemisteabe avalikustamist vastavalt 

Euroopa Komisjoni määruses (EK) nr 1287/2006 ning 

muudes kauplemisteabe avalikustamist reguleerivates 

õigusaktides sätestatud nõuetele.  

 

4.2. Avalikustamisele mittekuuluva teabe käsitlemine Börsi poolt 

 

4.2.1. Börs, samuti tema esindaja, töötaja või organi liige, samuti 

isik, kes osaluse tõttu Börsi aktsiakapitalis või oma töö, 

elukutse või kohustuste tõttu omab ligipääsu börsisüsteemis 

kuvatud või muul viisil Börsile edastatud või Börsile 

teadaolevale avalikustamisele mittekuuluvale teabele, on 

kohustatud hoidma sellist teavet tähtajatult saladuses.  

 

4.2.2. Punktis 4.2.1. nimetatud teavet võib avaldada üksnes juhul, 

kui sellise teabe avalikustamise kohustus või õigus tuleneb 

õigusaktidest, kohtuotsusest või Reglemendist.  

 


