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Taotletav registritoiming/ Application for 
 
AVALDUS VÄHEMUSAKTSIONÄRIDE AKTSIATE ÜLEKANDMISEKS PÕHIAKTSIONÄRILE/ 
MANDATORY TAKEOVER OF SHARES FOR MONETARY COMPENSATION 

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 (põhiaktsionäri) kohta/ Data about offeror (majority shareholder)  
4. Põhiaktsionäri nimi/ Name of 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. Otsuse kuupäev/Meeting date 

 
IV Olulised kuupäevad/Key dates  
Kuupäevad saavad olla ajaliselt pärast taotluse esitamist/Dates can be set after date when application is 
submitted. 

13. Viimane arveldamsie 
kuupäev/Last trading date1 

14. Väärtpaberiomanike nimekirja 
fikseerimise kuupäev/ Record Date2 

15. Väljamakse tegemise 
kuupäev/ Payment date3 

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

 
17. Saaja/ Name of receiver  

 

18. Hüvitismaksete kogusumma/ Total payment 
amount  
 

19. Maksekorralduse selgitus/ Payment description   
 

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

21. Aktsiate ülekande kuupäev/ Payment date for 
shares transfer 
 
 

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

1) aktsionäride üldkoosoleku notariaalselt tõestatud protokoll; Notarised minutes of the general meeting; 
2) põhiaktsionäri ülevõtmisaruanne; Takeover report; 
3) audiitori aruanne. Report of audit. 



 
 

Page 2 of 2 
 

 
Märkused/ Notes 
 
1Viimane arveldamise kuupäev/Last trading date - Tehingu kuupäev (trade date, arveldustsükkel T+2) 
viimane kuupäev sisestada tehingukorraldus (T+2) aktsiale nii, et aktsiad oleks enne ülevõtmise kuupäeva 
investori väärtpaberikontol. Last date to make transactions the Underlying Security so that the investor will 
have securities on their account to receive the compensation. 
2Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kellaaeg on T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 
Record date time is fixed at the end of settlement day in T2S. 
3Hüvitismakse ja aktsiate ülekande tegemise kuupäev/Payment date – soovitatav hüvitismakse kuupäev, 
kooskõlastada Nasdaq CSD SE Eesti filiaaliga. Issuer’s desired payment date, to be confirmed by Nasdaq 
CSD SE Estonian branch. 
 
1. Aktsiate vähemusaktsionäridelt põhiaktsionärile ülekandmisega seotud toimingute tegemisel juhinduvad Nasdaq CSD 

Eesti filiaal (edaspidi NCSD) ja taotleja käesoleval taotlusel esitatud tingimustest ja andmetest.  
Share transfer from minorty shareholders to majority shareholders NCSD and the applicator will follow information 
provided in the application. 

2. Taotluse aktsepteerimise korral NCSD poolt kohustub taotleja hiljemalt NCSD poolt hüvitise kogusumma laekumiseks 
määratud tähtajaks (lahter 20) kandma NCSD pangakontole (lahter 16) investoritele väljamaksmisele kuuluvate 
hüvitismaksete kogusumma (lahter 18). 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 applicant is obliged to transfer by the given date (marked in box 20) the 
total amount (marked box 18) to the given account (marked in box 16). 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 taotleja 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 issuer 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 issuer is obliged to pay a fine for delay in the amount of 0.05% of the 
outstanding sum per day of delay. 
 

 
 
 
Emitent/ISSUER: 
 
   
Ees- ja perekonnanimi (trükitähtedes) 
FIRST AND LAST NAME (in capital letters) 

(allkiri/signature) (kuupäev/date)
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