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REGISTREERIMISTEENUSTE LEPING 

Registreerimisteenuste tellimise leping (edaspidi: leping) on sõlmitud Tallinnas 

järgmiste lepinguosaliste vahel: 

(1) Nasdaq CSD SE, Läti Vabariigis registreeritud ettevõtte registrikoodiga 40003242879,
juriidiline aadress Vaļņu tänav 1, Riia, LV-1050, Läti, mis tegutseb Eesti filiaali kaudu,
registrikood 14306553, juriidiline aadress Tartu mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju
maakond, 10145 (edaspidi: depositoorium); ja

(2) , (asukohariik) registreeritud ettevõte,
registrikood                   juriidiline aadress            
(edaspidi: emitent) (edaspidi ühiselt lepinguosalised ja eraldi lepinguosaline). 

1. Kõigil siinsetes tingimustes kasutatud terminitel on Nasdaq CSD eeskirjades (edaspidi:
eeskirjad) sätestatud tähendus, kui pole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Mis tahes nimetatud
kuupäeval jõus olevad eeskirjad on kohaldatavad selle lepingu suhtes ning on vaatamiseks ja
allalaadimiseks kättesaadavad depositooriumi veebisaidil.

2. Emitent kinnitab, et on tutvunud kehtivate eeskirjadega lepingu allkirjastamise kuupäeval
ning emitent tellib lepingu allkirjastamisel emiteerimisteenused ja nõustub järgima eeskirju ja
muid asjakohaseid viitedokumente, mida võidakse aeg-ajalt muuta ning mis lisatakse sellele
lepingule.

3. Registreerimisavaldusel toodud väärtpaberiinfo koos üksikasjadega (edaspidi: väärtpaberite
esmaregistreerimine) registreeritakse ja võetakse arveldamisele Eesti arveldussüsteemis.

4. Emitent veendub, et emitendi nõuetekohaselt volitatud isik (edaspidi: määratud isik) on
allkirjastanud kõik kirjalikud dokumendid, taotlused, juhendid ja teised depositooriumile
kirjalikult, sealhulgas e-posti teel saadetud teatised. Kui määratud isikul ei ole võimalik anda
digiallkirja, mida depositoorium tunnistab, esitab emitent iga oma määratud isiku
allkirjanäidise depositooriumi määratud vormis (edaspidi: allkirjanäidised). Kui määratud
isik muutub, annab emitent sellest viivitamata depositooriumile kirjalikult teada. Kui
depositoorium pole veel nimetatud muudatust käsitlevat teavitust saanud, on depositooriumil
õigus tugineda enne teavitamist kehtivate määratud isikute volitustele.

5. Leping jõustub hetkel, mil väärtpaberid emiteeritakse punktis 3 viidatud arveldussüsteemi.

6. Kui kehtiv seadus seda lubab, on emitendil õigus leping lõpetada, teavitades sellest
depositooriumi kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Depositooriumil on õigus leping lõpetada
või peatada:

6.1. kui depositooriumi põhjendatud arvamuse kohaselt rikub emitent või tema määratud
esindaja või fondihaldur märgatavalt oma lepingujärgseid kohustusi, teavitades lepingu 
lõpetamisest 30 päeva kirjalikult ette; 

6.2. kui esineb asjaolusid, mis depositooriumi põhjendatud arvamuse kohaselt mõjutavad 
märgatavalt emitendi võimet täita oma lepingujärgseid kohustusi, teavitades lepingu 
lõpetamisest 30 päeva kirjalikult ette; 

6.3. kui depositoorium on tühistanud kõik väärtpaberid, mis koosnevad punktis 3 viidatud 
arveldussüsteemis registreeritud emitendi väärtpaberitest. 
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Eeskirjade I peatüki punktid 2.14, 2.15, 2.17 ja 2.18 jäävad kehtima ka pärast lepinguosaliste 
sõlmitud lepingu lõppemist. 

7. Emitent nõustub, et kõik selle lepingu alusel depositooriumi väljastatud arved koostatakse
elektroonilises vormis ja saadetakse taotleja e-posti aadressile, mis on märgitud
registreerimisavalduses (välja arvatud kui emitent teavitab depositooriumit eeskirjade
kohaselt mõnest muust e-posti aadressist). Kui depositoorium pole veel nimetatud muudatust
käsitlevat teavitust saanud, on depositooriumil õigus saata arved varem täpsustatud e-posti
aadressile.

8. Emitent nõustub saama allkirjastamata arveid e-posti teel.

9. Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja kõik lepinguga seotud vaidlused lahendatakse
samal viisil, kui on sätestatud eeskirjade I peatüki punktis 2.18.

10. Lepingu võib allkirjastada digitaalselt või käsikirjas, kusjuures viimasel juhul koostatakse
leping kahes eksemplaris, millest kumbki lepinguosaline saab ühe.

11. Lepingul on järgmised lisad, mis moodustavad lepingu lahutamatu osa:

11.1. lisa 1 – registreerimisavaldus;

Depositooriumi nimel: Emitendi nimel: 

Nimi: 

Ametinimetus: 

Nimi: 

Ametinimetus: 
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Taotletav registritoiming/Application for 

VÕLAKOHUSTUST TÕENDAVA VÄÄRTPABERI  REGISTREERIMINE/ 
REGISTRATION OF DEBT SECURITIES (BONDS) 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding: 

Tavamenetlus (5 tööpäeva)/ 
Regular (5 business days)       

I Emitendi andmed/Issuer data 
1. Emitendi nimi/ Issuer’s name 2. Registrikood/ Registry code

3. Juriidiline aadress/Address 4. LEI kood/code

5. Kontaktisiku nimi, e-mail/Contact person’s name, e-mail

II Väärtpaberi info/Securities data 
6. Väärtpaberite nimetus/
Name of securities to be registered

7. ISIN (Kui on olemas/
if any)

8. Väärtpaberite arv/
Number of securities

9. Emissiooni maht
nimiväärtuses/Total Nominal
value

10. Nimiväärtus/
Settlement Unit Multiple

11. Hind
esmalevitamisel/ Issue
price

12. Valuuta/ Issue
Currency

13. Intressimäär/
Interest rate

14. Intressitüüp/ Type of interest:
Fikseeritud/  Muutuv/  Diskonteeritud/ 
Fixed  Variable  Discounted 

15. Intressimakse sagedus/ Interest
payment interval
Kord kuus/  kvartaalne/ 
Monthly  Quarterly 

 kord aastas/ 
 Annual 

Kord poolaastas/ 
Semiannual     

Muu/ Other: 

16. Intressibaas/ Interest
base
act/360 act/act 

act/365  30/360 

Muu/ Other: 

17. Ostueesõigus võõrandamisel
kolmandale isikule/  Pre-emptive right :
Jah/Yes                    Ei/No

18.Väärtpaberid võib pantida/
Can be encumbered:
Jah/Yes                   Ei/No

19. Varajasem lunastamise võimalus/
Early redemption:
Jah/Yes                   Ei/No

III Olulised kuupäevad/Key dates 
20. Väärtuspäev/Issue registration date 21. Intressimaksete kuupäevad/interest payment dates

22. Esimene intressimakse kuupäev/First interest
payment date

22. Lunastuskuupäev/Maturity date

IV Taotlusele lisatavad dokumendid/Required additional documents 

• investorite nimekiri/ List of securities owners. The list has to include the following data: name of investor,
ID code (date of birth)or registry code, securities account number, number of securities;

• emissioonitingimused/ Terms and conditions of the issue;
• väärtpaberite avaliku emissiooni registreerimisel emissiooni registreerimistunnistuse tõestatud ärakiri

koos registreerimisprospekti või emissioonitingimustega/ In case of registration of public issue of
securities, a verified copy of the registration certificate (certificate of the Securities Inspectorate) of the
issue together with the registration prospectus or the terms and conditions of the issue;

• Makseagendi nimi ja registrikood, kui on määratud/ Business name and registry code of the payment
agent, if appointed

• Verified copy of the registry card opened for the issuer in the commercial register or another applicable
register (for foreign issuer)
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• Articles of Association (if not available from the Commercial Registry)
• Specimen signature (for foreign issuer)

Märkused/Notes: 
1. Emitent peab taotluse esitama 5 tööpäeva enne väärtuspäeva / The issuer is obliged to present an application
to Nasdaq CSD at least 5 (five) business days prior to issue registration date.
2. Nasdaq CSD teeb vajalikud kanded süsteemis nimekirja väärtuspäeval / Nasdaq CSD makes the necessary
entries in the system for changing the required data of the bonds on the issue date.
3. Taotluse peab allkirjastama juhatuse liige(või volitatud isik volikirja alusel) / This application can be signed by
Authorized person.

Emitent/ISSUER: 

NASDAQ CSD SE: 

Ees ja perekonnanimi / First 
and last name

Allkiri/Signature Kuupäev/DateEes ja perekonnanimi / First 
and last name

Allkiri/Signature Kuupäev/Date
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