
 
 
 
 
Taotlus e-Registri kasutamiseks 

I Äriühingu andmed  
1.Äriühingu ärinimi  
 
 

2. Registrikood  
 
 

II Andmed e-Registri kasutaja kohta  
3. Ees– ja perekonnanimi  
 
 

4. Isikukood  
 
 

5. Telefon  
 
 

7. E-posti aadress (personaalne e-post)  
 
 

 
III Roll (määratleb kasutaja õigused ja tagab ligipääsu rollile vastavale andmekoosseisule) 

Äriühingu poolt määratud esindaja - äriühingu väärtpaberiomanike nimekirja vaatamine, 
juurdepääs äriühingu nimel avatud väärtpaberikontodele, tehingute ajalugu, e-Teavitus 

 
Käesoleva taotluse aktsepteerimisega Nasdaq CSD Eesti (edaspidi NCSD) poolt: 
1. Käesolev dokument moodustab NCSD ja äriühingu (e-Registri kasutamise tingimustes nimetatud kui 

klient) vahelise e-Registri kasutamise lepingu, mille lahutamatuks osaks on e-Registri kasutamise 
tingimused.  

2. Vastavalt valitud rollile omandab kasutaja õiguse saada informatsiooni äriühingu kohta e-Registri 
vahendusel.  

3. Äriühing kohustub teenuste eest maksma NCSD-le teenustasu vastavalt kehtivale NCSD hinnakirjale. 
Muudatused hinnakirjas loetakse äriühingu suhtes jõustunuks pärast nende kehtestamist NCSD poolt. 

4. Äriühing kohustub kasutaja volituste lõppemisel tühistama kasutajale antud õigused, edastades 
NCSD-le sellekohase teate kasutades taotlusvormi “Taotlus e-Registri kasutaja õiguste tühistamiseks”. 

 
 
 
Äriühingu poolt allkirjastab taotluse äriregistri B-osa registrikaardile kantud juhatuse liige 
 
Emitent: 
 
   
Ees- ja perekonnanimi (TRÜKITÄHTEDES) 

 
(allkiri) (kuupäev) 

 
 
 
e-Registri kasutajaks registreerumine on tasuta. 
 
 
e-Registri teenused 

a) Väärtpaberiomanike nimekirjade vaatamine vastavalt Teile antud volitustele; 
b) Tehingute ajalugu - äriühingu väärtpaberitega tehtud tehingute ajalooga tutvumine; 
c) e-Teavitus – teavituse tellimine äriühingu väärtpaberitega toimuvatest tehingutest; 
d) juurdepääs äriühingu nimel avatud väärtpaberikontole. 

 
Nasdaq CSD Eesti edastab e-Registri kasutajale teate kasutajaõiguste vormistamise kohta 
personaalsele e-posti aadressile. Elektroonilisse keskkonda pääsemiseks tuleb end 
autoriseerida kas ID-kaardi või internetipankade kaudu. 
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