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Taotletav registritoiming/ Applied registry operation  

AVALDUS ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TEHNILISEKS 
KORRALDAMISEKS/ APPLICATION FOR TECHNICAL ORGANIZATION 
OF THE TAKEOVER OFFER 
I Andmed äriühingu kohta/ Issuer data 
1. Äriühingu nimi/ Issuer’s name 2. Registrikood/ Registry

code

3. Kontaktisiku nimi, telefoni nr, e-posti aadress/ Contact person’s name, phone, e-mail

II Andmed aktsiate ülevõtja kohta/ Data about offeror
4. Ülevõtja/põhiaktsionäri nimi/ Name of the Offeror/majority shareholder 5. Isikukood/ Registrikood

Personal ID code/Registry code

6. Kontaktisiku nimi, telefoni nr, e-posti aadress/ Contact person’s
name, phone, e-mail

7. Väärtpaberikonto nr/
Securities account number

III Andmed aktsiate ülevõtmise kohta/ Data about takeover 
8. Ülevõtmise objektiks olev aktsia/ Name of securities 9. ISIN kood/ code

10. Ülevõtmise objektiks olev aktsiate arv/ Number
of shares

11. Hüvitismakse suurus ühe aktsia eest/
Amount of compensation for one share

12. Ülevõtmisperioodi algus (kuupäev, kellaaeg)/
Start of election period (date, time)

13. Ülevõtmisperioodi lõpp (kuupäev, kellaaeg)/
End of election period(market deadline)(date, time)

14. Tehingu kuupäev, mis garanteervabatahtlikus
ülevõtmises osalemise(arveldustsükkel T+2)/
Guaranteed participation date1

15. Kuupäev, milla ostja saab müüja valikut muuta/
Buyer proctection deadline2

16. Aktsiate ülekande kuupäev/ Payment date for
shares transfer

17. Koosoleku kuupäev/ Meeting date

IV Hüvitismakse kogusumma ülekandmise tähtpäev ja maksekorralduse andmed (täidab NCSD) 
 Total amount of takeover payment, transfer deadline and payment information (filled by NCSD) 
19. Saaja konto/ Receiver’s account 20. Saaja/ Name of receiver

21. Hüvitismaksete kogusumma/ Total payment
amount

22. Maksekorralduse selgitus/ Payment description

23. Hüvitise kogusumma NCSD-le  laekumise
tähtaeg/ Deadline for transfer

24. Aktsiate ülekande kuupäev/ Payment date for
shares transfer

1 Kuupäev, mis garanteerib ülevõtmises osalemise. Vähemalt 3 tööpäeva enne ülevõtmisperioodi lõppu/ 
Last date to buy the Underlying Security with the right attached to participate in an Elective Corporate 
Action. At least 3 business days before market deadline(end of election period)
2 Kuupäev, milla ostja saab müüja valikut muuta. Minimaalselt üks arveldusstükkel (T+2) pärast kuupäeva, 
mis garanteerib vabatahtlikus ülevõtmises osalemise/ Last day and time by which a Buyer Protection 
instruction can be given, minumum one settlement cycle (T+2) after guaranteed participation date.  
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V Lisaks esitatavad dokumendid/Additional documents to be submitted 

Märkused/ Notes 

1. Aktsiate ülevõtmispakkumisega seotud tehniliste toimingute tegemisel juhinduvad Nasdaq CSD Eesti filiaal (edaspidi 
NCSD), emitent ja ülevõtja käesoleval taotlusel esitatud tingimustest ja andmetest./ NCSD, the issuer and the 
offeror shall be guided by the conditions and data submitted in this application when performing the technical 
operations related to the takeover.

2. Taotluse aktsepteerimise korral NCSD poolt kohustub ülevõtja hiljemalt NCSD poolt hüvitise kogusumma 
laekumiseks määratud tähtajaks (lahter 23) kandma NCSD pangakontole (lahter 19) investoritele väljamaksmisele 
kuuluvate hüvitismaksete kogusumma (lahter 21). NCSD ei vastuta aktsiate ülevõtmisega seotud toimingute 
tegemisel tekkinud viivituse eest, kui viivituse on põhjustanud käesolevas punktis sätestatud nõuete rikkumine 
taotleja poolt./ If Nasdaq CSD accepts the application, the offeror is obliged to transfer by the given date (marked in 
box 23) the total amount (marked box 21) to the given account (marked in box 19). NCSD can’t be hold reliable for 
delay of the payment, if delay is caused by ignoring the given requirements by the applicator.

3. Käesolevaga kohustub taotluse allkirjastaja tasuma NCSD-le aktsiate ülekandmisega seotud kannete eest vastavalt 
hinnakirjale. Tasumine toimub NCSD poolt esitatud arve alusel. Tasumisega viivitamisel kohustub taotleja maksma 
viivist 0,05 % tasumata summalt iga viivitatud päeva eest./ The applicant hereby assumes the obligation to pay 
service fees to NCSD for takeover according to the valid price list of NCSD. In case of delay in payment, the 
applicant is obliged to pay a fine for delay in the amount of 0.05% of the outstanding sum per day of delay.
If Nasdaq CSD accepts the application, the applicant is obliged to transfer by the given date (marked in box 23) the 
total amount (marked box 21) to the given account (marked in box 19). NCSD can’t be hold reliable for delay of the 
payment, if delay is caused by ignoring the given requirements by the applicator.

Emitent või ülevõtja/Issuer or offeror: 

Ees- ja perekonnanimi (trükitähtedes) 
First and last name (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 

1. Kinnitus ülevõtmispakkumise heakskiitmise kohta Eesti Finantsinspektsiooni poolt/ Confirmation that 
voluntary takeover offer is approved by Estonian Financial Supervision.

2. Kinnitus ülevõtmispakkumise raames esitatud ofertide aktseptimise kohta ülevõtja poolt/ 
Confirmation by the Offeror of accepting the offers submitted in due course of the takeover 

Nasdaq CSD SE: 

Ees- ja perekonnanimi (trükitähtedes) 
First and last name (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 
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