
Page 1 of 3 

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) , Eestis 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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Registritoiming/Application for 

AKSIATE ESMAREGISTREERIMINE/ 
INITIAL REGISTRATION OF SECURITIES (SHARES) 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding: 

Tavamenetlus (5 tööpäeva)/ 
Regular (5 business days)     
Kiirmenetlus (2 tööpäeva)*/ 
Express (2 business days)*     

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

3. Aadress/ Address 4.LEI kood/ code (kui on/ if any)

5. Kontaktisiku nimi/ Contact person’s name

6. Kontakt e-post/ E-mail 7. Arvete e-mail/E-mail for invoices

II Väärtpaberi info/ Securities data 
8. Registreeritavate aktsiate liigi nimetus vastavalt põhikirjale/ Name of shares to be
registered

9. ISIN (kui olemas/if any)

10. Väärtpaberite tüüp/ Class of Shares
Lihtaktsia   Eelisaktsia  Muu 
Ordinary  Preferred   Other 

11.Nimiväärtuseta aktsia/No par value share

Jah   Ei 
Yes   No 

12. Nimiväärtus/
Nominal value

13. Valuuta/
Currency

14. Aktsiate arv/
Number of shares

15. Aktsiakapital registreeritava aktsialiigi ulatuses/
Share capital within one type of shares

16. Aktsiat võib pantida/ Pledging of shares

Jah    Ei 
Yes  No 

17. Ostueesõigus võõrandamisel kolmandale isikule/
Right of pre-emption:
Jah   Ei 
Yes  No 

IV Taotlusele lisatavad dokumendid/Required additional documents 
1) aktsionäride nimekiri (iga aktsionäri kohta peab olema näidatud nimi, isiku-/registrikood, aktsiate arv,
väärtpaberikonto number, panditud aktsiate arv); /
List of shareholders. 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;
2) põhikiri (esitatakse vaid juhul, kui põhikirja viimane versioon ei ole kätte saadav äriregistrist); / Articles of Association
3) allkirjanäidis (va. juhul, kui allkirjastatud taotluse esitab notar, taotluse allkirjastab juhatuse liige registripidaja juures
või edastab dokumendid digitaalselt allkirjastatuna); / Specimen signature (the specimen signature is not required in case
the member of the board sings the application on the spot at the Estonian CSD or if the documents have been sent to the
registrar electronically);
4) asutamisel olevad ning äriregistrisse veel kandmata äriühingud peavad esitama asutamislepingu või asutamisotsuse
notariaalselt tõestatud ärakirja. /
If the registration of public limited company is in the process of being established, and have not yet been entered in
the commercial register, a notarized hard copy of the foundation agreement or the foundation resolution must be submitted.

Märkused: 
*Registripidajal on ühepoolse otsuse alusel õigus minna kiirmenetluselt üle tavamenetlusele (5 tööpäeva, EVKS § 10 lg
4). Registripidaja teavitab taotlejat tavamenetlusele üle minemisest 1 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.
Registripidaja läheb kiirmenetluselt üle tavamenetlusele eelkõige juhul, kui registripidajal tekib esitatud dokumentide pinnalt taotlejale
täiendavaid küsimusi või dokumendinõudeid või juhul, kui ’tunne oma klienti’ (KYC) printsiibi rakendamiseks vajatakse muul
mõjuval põhjusel rohkem aega kui 1 tööpäev.
Notes:
*The registrar has the unilateral right to apply ordinary proceeding (5 working days, § 10 (4) of the ECSD) instead of
express proceeding. The registrar shall notify the applicant of the transition to the ordinary proceeding within 1 working day of the
receipt of the application. The registrar will apply the ordinary proceeding, if the registrar has additional questions or document
requests for the applicant on the basis of the submitted documents or if the implementation of the 'know your
customer' (KYC) principle requires more time than foreseen for the express procedure.
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ISSUER: 

Ees- ja perekonna nimi (trükitähtedega)          
First and last name (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 

NASDAQ CSD SE: 

Ees- ja perekonna nimi (trükitähtedega)          
First and last name (in capital letters)  

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 
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