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Taotletav registritoiming/Application for 
 Märkimisõiguste registreerimine/ Rights Issue 
 

I. Andmed äriühingu kohta / Issuer data 

1. Taotleja ärinimi / Issuer’s name 2. Registrikood/ Registry code 

3. LEI kood / LEI code 4. Kontaktisiku e-post/ contact person’s e-mail 

II. Väärtpaberi andmed / Securities data 

5. Alusväärtpaberi nimetus / Full name of underlying 
securities 

6. Alusväärtpaberi ISIN kood / ISIN code of underlying 
securities 

7. Märkimisõiguse nimetus/Name of subscription rights 8. Märkimisõiguste koguarv/ Amount of subscription 
rights 

9. Märkimisõiguste suhtarv olemasolevate aktsiate 
kohta / Ratio (number of subscription rights per number 
of old shares) 

10. Uute aktsiate arv/ Total number of shares being 
issued 

 

III. Olulised kuupäevad märkimisõiguste 
emiteerimiseks / Key dates for subscription rights 

 

11. Ex-kuupäev/ Ex-date 12. Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäev/ 
Record date 

13. Märkimisõiguste kontodele kandmise kuupäev/ 
Payment date for subscription rights 

 

 
IV. Uute aktsiate pakkumisperiood/ Offering period 

 

14. Uute aktsiate pakkumisperioodi algus (kuupäev ja 
kellaaeg) /offering period start date and time 

 

15. Uute aktsiate pakkumisperioodi  lõpp (kuupäev ja 
kellaaeg) / offering period end date and time 
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16. Garanteeritud sündmuses osalemise kuupäev/ 
Guaranteed participation date1 

 

17. Kuupäev, millal ostja saab müüja valikut muuta/  
Buyer Protection Deadline 

 

18. Ajutiste aktsiate kontodele kandmise kuupäev/ 
Payment date for paid subscription rights 

 

19. Märkimishind/ Subscription price  

 
 
V. Märkimishinna ülekandmise andmed/ Amount for paid subscription rights transfer data 
 

20. Saaja IBAN konto ja panga BIC kood/ Receiver’s 
account and bank’s BIC code 

21. Saaja nimi/ Receiver’s name 

22. Viimane hüvitussümma ülekandmise kuupäev/ Last 
date to transfer subscription price to issuer 

 

 
NCSD ei vastuta märkimishinna ülekandmise tegemisel tekkinud viivituse eest, kui viivituse on põhjustanud 
märkimishinna debiteerimise võimatuse tõttu.  
NCSD can’t be hold reliable for delay of the payment, if it is caused by delay in settlement of subscription price 
cash debit. 
 
V. Lisadokumendid/Additional documents 
1. Finantsinspektsiooni kinnitus aktsiaemissiooni heakskiitmise kohta/Confirmation of additional issuance of 
shares is approved by Estonian Financial Supervision. 
2. Leping aktsiaemissiooni tehnilise läbiviimise kohta/contract for technical implementation of rights issue.2 
3. Andmevahetusleping informatsiooni edastamise kohta/ data exchange contract.2 

4. Ringkiri/Circular letter.2 

 
 

EMITENT / ISSUER: 
 

   

Ees-ja perkonnanimi/ First, last name (allkiri/ signature) (kuupäev/ date) 
 
 

                                                            
1 Tehingu kuupäev (trade date, arveldustsükkel T+2), viimane kuupäev osta märkimisõigust, et märkimisõigused oleks enne pakkumise perioodi 
lõppu investori väärtpaberikontol ning investor saab pakkumise vastu võtta  
2 Dokumendite põhjad edastab Nasdaq CSD SE Eesti filiaal/ Documents’ templates will be forwarded by Nasdaq CSD SE Estonian branch 
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