
Taotletav registritoiming/ Register act applied for  

AKTSIATE NIMIVÄÄRTUSE/ ARVESTUSLIKU VÄÄRTUSE MUUTMINE 
CHANGE OF NOMINAL VALUE/ NON PAR VALUE SHARE 

Menetluse aeg/ 
Requested proceeding: 

Tavamenetlus/ 
Regular (2 business days) 
Kiirmenetlus/ 
Express (1 business day) 

I Andmed äriühingu kohta/ Issuer data 
1.Äriühingu nimi/ Issuer’s business name 2. Registrikood/Registry code

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

II Andmed aktsiate nimiväärtuse muutmise kohta/Change in securities 
4. Aktsia nimetus/ Name of securities 5. ISIN kood/ code

6. Kas nimiväärtuse / arvestusliku väärtuse muutmisega kaasneb aktsiakapitali suuruse muutus
Share capital changes with the change of nominal value or the non par value share 

 Jah/ Yes                                                        Ei/ No 

7. Koosoleku kuupäev/Meeting date 8. Nimiväärtuseta aktsia/No par value share
Jah/Yes  Ei/No 

9. Aktsia endine nimiväärtus/ arvestuslik väärtus
Current nominal value /calculated par value 

10.Aktsia uus nimiväärtus/arvestuslik väärtus.
New nominal value/ calculated par value 

11.Aktsiaid kokku enne nimiväärtuse/arvestusliku
väärtuse muutmist//Number of shares before change 

12. Aktsiaid kokku pärast nimiväärtuse/ arvestusliku
väärtuse muutmist// Number of shares after change 

13. Aktsiakapital enne nimiväärtuse/arvestusliku
väärtuse muutmist // Current share capital 

14. Aktsiakapital pärast nimiväärtuse/ arvestusliku
väärtuse muutmist //Share capital after change 

III Taotlusele lisatavad dokumendid/ Documents to be enclosed with the application 

1) Aktsiate nimiväärtuse/ arvestusliku väärtuse muutmise otsus või üldkoosoleku protokoll (või juhatuse liikme
poolt allkirjastatud koopia);
The shareholders’ decision about change of nominal value/calculated par value or the minutes of the meeting of
shareholders (or copy signed by the member of board);

2) Muudetud põhikiri /Adopted new articles of association. 

Märkused/ Notes 
1. Nasdaq CSD Eesti (edaspidi NCSD) teeb aktsiate nimiväärtuse muutmiseks vajalikud kanded esimesel võimalusel
pärast muudetud põhikirja jõustumiseks vajalikku kannet äriregistris. 
Nasdaq CSD Estonia (henceforth NCSD) makes changes as soon as possible in the depository after relevant entry in 
the Commercial Registry about changes in articles of association. 
2. Registris registreeritud aktsiate nimiväärtuse muutmisel on äriühing kohustatud esitama NCSD-le taotluse
nimiväärtuse muutmise registreerimiseks. Taotlus tuleb NCSD-le esitada hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul 
pärast vastava otsuse vastuvõtmist.  
Issuer is obligated to submit an application to NCSD to register change in nominal value. Application must be 
submitted not later than 5 business days after adopting the decision.  
3. Eurole ülemineku, aktsiate nimiväärtuse muutmisega ilma kapitali muutmata menetlustega antakse emitendi
väärtpaberitele uus väärtpaberite registrikood (ISIN). 
Conversion to Euro, split and reverse split will result in change of securities registry code (ISIN). 

Emitent/ISSUER: 

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

(allkiri/signature) (kuupäev/date) 

Nasdaq CSD SE: 

FIRST AND LAST NAME (signature) (date) 
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