
 

Page 1 of 2 
 

Taotletav registritoiming/ Application  
 
 
VÄÄRTPABERITE KONVERTEERIMINE/  
Exchange of securities 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding:  
 
Tavamenetlus/ 
Regular (2 business days)     
Kiirmenetlus/ 
Express (1 business day)      

I Andmed äriühingu kohta/ Issuer Data 
1.Äriühingu nimi/ Legal name 
 
 

2. Registrikood/Registry code  
 
 

3. Kontaktisiku nimi, e-mail /Contact person, e-mail 
 
 

II Andmed konverteerimise kohta /Event data  
4. Asendatava väärtpaberi nimetus/ Source instrument  
 
 

5. ISIN kood /code  
 
 

6. Asendatavate väärtpaberite arv (või osade 
nimiväärtus) enne konverteerimist/  
Total number of shares(or nominal amount) being 
exhcanged/converted  
 
 

7. Asendatavate väärtpaberite arv (või osade 
nimiväärtus) pärast konverteerimist/ 
Total number of shares (or nominal amount) 
after exchange/conversion   
 

8. Asendava väärtpaberi nimetus/ Destination instrument  
 
 

9. ISIN kood/code 
 
 

10. Asendavate väärtpaberite arv (või osade 
nimiväärtus) enne konverteerimist/ 
Total number of shares (or nominal amount) before 
exchange/conversion  
 
 

11. Asendavate väärtpaberite arv (või osade 
nimiväärtus) pärast konverteerimist/ Total 
number of shares (or nominal amount) after 
exchange/conversion  
 

12. Väärtpaberite konverteerimise alus/ Event type  
 

Ühinemine/Merger Ümberkujundamine AS-ist OÜ-ks 
Change of legal form from AS to OÜ 
 

Eri liiki aktsiate konventeerimine/ 
conversion/exchange 

Ümberkujundamine OÜ-st AS-iks 
Change of legal form from OÜ to AS 

 
 Ümberkujundamine AS-st SE-ks/ 
 Change of legal form from AS to SE 

13. Konverteerimissuhe (mitu asendatavat väärtpaberite asendava kohta) või selle määramise 
põhimõtted/ Ratio (how many existing shares give one new share) or principles defining it  
 
 
14. Viimane arveldamise 
kuupäev/ Last trading date 

15. Nimekirja 
fikseeirmisekuupäev/ 
Record date 

16. Maksekuukäev/Payment date 
(if applicable) 

17. Koosoleku kuupäev/Meeting date 

 
 

III Taotlusele lisatavad dokumendid/ Additional documents  
 
1) Väärtpaberite konverteerimise aluseks olev otsus (ümberkujundamise korral 

ümberkujundamisotsus, ühinemise korral ühinemisleping ja ühinemisotsus, eriliiki aktsiate 
konverteerimise korral üldkoosoleku otsus) või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia/ 
Shareholders decision; 

2) Uus põhikiri (kui konverteerimise aluseks on väärtpaberite konverteerimine uueks liigiks)/ 
Adopdted articles of association;  
 



 

Page 2 of 2 
 

 
Märkus  

Nasdaq CSD Eesti filiaal teeb kanded väärtpaberitega peale ümberkujundamise, ühinemise või uue 
põhikirja kinnitamise kannet äriregistris. 
Nasdaq CSE Estonian branch will make entries in the securities registry after Commercial Registry 
entry. 
   

 
Emitent/ISSUER: 
 
   

Ees- ja perekonnanimi (trükitähtedes) 
FIRST AND LAST NAME (in capital letters) 

(allkiri/ signature) (kuupäev/date) 

 
NASDAQ CSD SE: 
 
   
FIRST AND LAST NAME (in capital letters) (signature) (date) 
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