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Ettekirjutus 

Keelata Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu mistahes investeehmisteenuste ja 
investeerimiskõrvalteenuste osutamine väärtpaberituru seaduse tähenduses 

1. Faktilised asjaolud 

1.1. Admiral Markets AS (registrikood 10932555, aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn. Edaspidi ka kui AM AS) on 
investeerimisühing, kellele on vastavalt väärtpaberituru seaduse (edaspidi VPTS) § 51 lõigetele 1 ja 2 
väljastatud Finantsinspektsiooni juhatuse 04.06.2009 otsusega nr 46 investeerimisühingu tegevusluba 
ning kes omab Tšehhi Vabariigis filiaali (edaspidi Filiaal). Finantsinspektsioon otsustas VPTS-i § 64 lõike 3 
alusel Admiral Markets AS-i poolt Filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise 
Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele 01.02.2012. 

1.2. 13.02.2018 ja 23.02.2018 sai Finantsinspektsioon Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuselt 
Central Bank of the Czech Republic teavituse, mille kohaselt on Admiral Markets AS korduvalt ja pikema 
aja vältel rikkunud Tšehhi Vabariigi õigusakte. Admiral Markets AS on oma filiaali kaudu jätnud Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele esitamata järgmised aruanded, mille esitamise kohustus 
tuleneb Tšehhi Vabariigi õigusaktidest: 

„Organizational structure and persons having a qualifying holding" (OCP (CNB) 48-04) ehk 
organisatsioonistruktuuri aruanne kuupäevade 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016. 30.06.2016, 
30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 kohta; 

„Balance-sheet and off-balance sheet" (FIS (CNB) 10-12) ehk bilansi ja bilansiväliste positsioonide aruanne 

kuupäevade 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016. 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 

30.06.2017, 30.09.2017 kohta; 

„Profit or loss account" (FIS (CNB) 20-12) ehk kasumi- ja kahjumiaruanne kuupäevade 30.09.2015, 

31.12.2015, 31.03.2016. 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 

kohta; 

„Additional information about the balance-sheet" (FIS (CNB) 40-12) ehk täiendav informatsioon 

bilansiaruande kohta kuupäevade 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 kohta; 

„Information about guidelines" (MKT (CNB) 41-12) ehk suunistearuanne kuupäevade 31.05.2017, 
30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 

„Information about transactions" (MKT (CNB) 42-12) ehk tehingutearuanne kuupäevade 31.05.2017, 
30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 

„Information about instruments" (MKT (CNB) 43-12) ehk finantsinstrumentide aruanne kuupäevade 
31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 

„Information about persons" (MKT (CNB) 44-12) ehk isikutearuanne kuupäevade 31.05.2017, 30.06.2017, 
31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 
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„Overview of the securities in client's property" (MKT (CNB) 51-12) ehk klientidele kuuluvate rahaliste 
vahendite aruanne kuupäevade 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017 30 09 2017 
31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 

„Overview of the other investment instruments in clients property" (MKT (ONB) 52-12) ehk klientidele 
kuuluvate muude investeerimisinstrumentide aruanne kuupäevade 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07 2017 
31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 kohta; 

„Overview of the funds in clients property" (MKT (CNB) 53-12) ehk klientidele kuuluvate väärtpaberite 
aruanne kuupäevade 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 30.09.2017, 31.10.2017, 
30.11.2017 kohta. 

1.3. Punktis 1.2. kirjeldatud korduvate ja pikema aja vältel toime pandud rikkumiste tõttu tegi Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus 01.02.2018 otsuse, millega: 

(i) määras Admiral Markets AS-ile trahvi 500 000 Tšehhi krooni; 
(ii) kohustas Admiral Markets AS-i esitama Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele 

aruandeid, mida Admiral Markets AS on olnud kohustatud esitama, kuid mida ei ole esitanud; 
ning 

(iii) kohustas Admiral Markets AS-i rakendama süsteemseid meetmeid, mis tagavad, et eelkirjeldatud 
rikkumised Admiral Markets AS-i poolt edaspidi ei kordu. See otsus jõustus 13.02.2018. 

1.4. Finantsinspektsioon esitas 09.02.2018 Admiral Markets AS-ile järelepärimise, milles palus selgitusi 
käesoleva ettekirjutuse punktis 1.2. kirjeldatud Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 
13.02.2018 teavituses toodud asjaolude kohta. Admiral Markets AS esitas 26.02.2018 
Finantsinspektsioonile vastuse, mille kohaselt Admiral Markets AS ei eitanud toimepandud rikkumisi. 
Admiral Markets AS selgitas, et rikkumised on leidnud aset seoses sellega, et Filiaalile 
raamatupidamisteenust osutav ettevõte ei ole taotlenud oma (uutele) töötajatele järelevalve 
aruandlussüsteemile kohast ligipääsu, millega seoses ei ole ettevõte suutnud täita ka neile usaldatud 
kohustust. Admiral Markets AS teavitas seejuures, et kuigi raamatupidamisteenuse osutajat ei saa neile 
usaldatud ülesannete korduvate ebaõnnestumiste tõttu pidada usaldusväärseks, ei plaani Admiral 
Markets AS teenuseosutaja vahetust, kuna teenusepakkuja vahetamine ei oleks käesolevas hetkes 
ressursisäästlik otsus. Admiral Markets AS on täiendavalt selgitanud, et ei pea teenusepakkuja vahetamist 
mõistlikuks muu hulgas põhjusel, et kavandab Filiaali tegevuse lõpetamist. 

1.5. Tulenevalt asjaolust, et (i) Admiral Markets AS on rikkunud ja rikub korduvalt ning pikema aja vältel 
õigusaktidest tulenevaid kohustusi esitada Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele 
aruandlust; (ii) Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele esitamata aruannete arv suureneb 
märkimisväärselt ning (iii) mõningaid aruandeid ei ole Admiral Markets AS kordagi esitanud, siis jääb 
Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusel saamata vajaminev informatsioon teostamaks 
kohaselt, kiirelt ja efektiivselt järelevalvet Admiral Markets AS-i Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle. 

1.6. Käesoleva ettekirjutuse kontekstis on oluline, et Admiral Markets AS on ka varasemalt selliseid rikkumisi 
toime pannud. Nimelt teavitas Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus 16.01.2017 
Finantsinspektsioon'! asjaolust, et Admiral Markets AS ei ole korduvalt ja pikema aja vältel täitnud 
aruandluse esitamise kohustust. Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus selgitas oma 
teavituses, et teavitas Filiaali aruandluse esitamise kohustusest ja palus seejuures esitada kõik vajalikud 
seisukohad, kuid Admiral Markets AS ei reageerinud sellele. Seepeale alustas Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus haldusmenetlust ja tegi otsuse, millega kohustas Admiral Markets AS-i 
rakendama süsteemseid meetmeid, mis tagavad edaspidi Admiral Markets AS-i poolt 
aruandluskohustuste täitmise. Admiral Markets AS ei vaidlustanud seda otsust ning otsus jõustus 
24.12.2016. 

1.7. Finantsinspektsioon esitas 31.01.2017 Admiral Markets AS-ile järelepärimise, milles palus selgitusi punktis 
1.6. kirjeldatud Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 17.01.2017 teavituses toodud 
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asjaolude kohta. Admiral Markets AS esitas 07.02.2017 Finantsinspektsioonile vastuse, milles eitas 
nimetatud otsuse kättesaamist ning lubas teha endast kõik oleneva tulevikus puuduste ärahoidmiseks. 
Finantsinspektsioon edastas Admiral Markets AS-i 07.02.2017 vastuses toodud selgitused Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutusele. 

1.8. Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus on 13.02.2018 Finantsinspektsioonile kinnitanud, et 
punktis 1.7. toodud Admiral Markets AS-i väide, mille kohaselt ei saanud Filiaal Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse otsust kätte, ei vasta tõele kuna kõnealuse otsuse edastas Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus otse Filiaalile kätte 15.12.2016, peale mida on Admiral 
Markets AS esitanud mõne varem esitamata aruande, kuid mitte kõiki ning lühikese perioodi vältel on 
Admiral Markets AS esitanud aruandeid õigeaegselt. Finantsinspektsioonil ei ole alust kahelda Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt esitatu õigsuses. 

1.9. Vastavalt Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse teavitusele on Admiral Markets AS mitme 
aasta vältel korduvalt ja järjepidevalt rikkunud talle Tšehhi Vabariigi õigusaktidega pandud kohustusi, 
millest tulenevalt on ohtu sattunud kohane, kiire ja efektiivne järelevalve teostamine Admiral Markets AS 
Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle ning seega on tekkinud oht finantssektori stabiilsusele, 
usaldusväärsusele, läbipaistvusele, kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamiseks ning eriti oht klientide ning 
investorite huvidele. 

Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse teavituse kohaselt on Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus Admiral Markets AS-i suhtes rakendanud erinevaid erineva 
intensiivsusega meetmeid õigusaktide rikkumiste kõrvaldamiseks ning õigusaktidest tulenevate 
kohustuste edaspidiseks täitmiseks, muu hulgas mitmeid kordi rakendanud kohustavaid haldusmeetmeid 
ning minetuste eest määranud Admiral Markets AS-ile rahatrahvi. Nimetatud meetmed ei ole Admiral 
Markets AS-i suunanud tuvastatud rikkumisi kõrvaldama ega rikkumistest järjepidevalt hoiduma. 

Ka Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt 27.04.2018 Finantsinspektsioonile esitatud 
teavituse kohaselt ei ole eelkirjeldatud olukord muutunud. 

Eeltoodud asjaolude tõttu otsustab Finantsinspektsioon käesolevaga keelata Admiral Markets AS-il Tšehhi 
Vabariigis asutatud filiaali kaudu mistahes investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste 
osutamise VPTS-i tähenduses. 

2. Õiguslikud alused 

Finantsinspektsiooni poolt investeerimisühingu üle teostatava järelevalve üldised alused 

2.1. Admiral Markets AS on VPTS § 7 lõike 1 punkti 1 kohaselt väärtpaberituru kutseline osaline. 

2.2. Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 2 lõike 1 kohaselt on riiklik finantsjärelevalve järelevalve 
riikliku finantsjärelevalve subjektide üle muu hulgas FIS-is ja VPTS-is ning nende alusel kehtestatud 
õigusaktides sätestatud tegevuse üle. 

2.3. FIS § 3 lõike 1 kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning 
finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta 
klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi 
stabiilsust. 

2.4. FIS § 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt on Finantsinspektsiooni ülesanded finantsjärelevalve eesmärgi 
saavutamiseks muu hulgas suunata ja mõjutada finantsjärelevalve subjekte kindla ja usaldusväärse 
juhtimise tagamiseks; punkti 3 kohaselt rakendada õigusaktides ettenähtud meetmeid klientide ja 
investorite huvide kaitseks; punkti 4 kohaselt rakendada seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras 
haldussundi; ning punkti 6 kohaselt teha koostööd välisriikide finantsjärelevalve asutustega. 
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2.5. VPTS § 8 kohaselt teostab järelevalvet VPTS-i täitmise üle ja VPTS § 230 lõikes 1 nimetatud õigusaktide 
täitmise üle Finantsinspektsioon. 

2.6. VPTS § 2301 lõike 1 punkti 1 kohaselt hõlmab inspektsiooni järelevalvetegevus muu hulgas kõiki 
investeerimisühinguid, mille registrisse kantud asukoht on Eesti. 

2.7. VPTS § 2301 lõike 1 punkti 2 kohaselt hõlmab inspektsiooni järelevalvetegevus muu hulgas kõiki Eesti 
investeerimisühingute välisriikides paiknevaid filiaale, kui nende üle ei teosta järelevalvet välisriigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus või kui välisriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusega on vastavalt 
kokku lepitud. 

Ettekirjutuse tegemise alused 

2.8. FIS § 18 lõike 2 punkti 4 kohaselt finantsjärelevalve teostamisega seotud küsimustes FIS §-s 2 nimetatud 
seadustes sätestatud alustel Finantsinspektsiooni juhatus otsustab ettekirjutuste tegemise. 

2.9. FIS § 54 lõike 5 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus täielikult või osaliselt avalikustada muu hulgas 
haldusakt selle andmisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või 
avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks. 

2.10. FIS § 55 lõike 1 kohaselt teeb Finantsinspektsiooni juhatus otsuseid ja ettekirjutusi ning annab 
Finantsinspektsiooni nimel korraldusi ja üldkorraldus'!. 

2.11. VPTS § 64 lõike 10 punkti 2 kohaselt võib Finantsinspektsioon oma ettekirjutusega keelata 
investeerimisühingul teises lepinguriigis asutatud filiaali kaudu teenuste osutamise, kui lepinguriigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus on Finantsinspektsiooni teavitanud lepinguriigi õigusakti rikkumisest 
investeerimisühingu poolt. 

2.12. VPTS § 64 lõike 11 kohaselt on investeerimisühing kohustatud hiljemalt ettekirjutuses määratud 
tähtpäevaks lõpetama teenuse osutamise selles lepinguriigis asutatud filiaali kaudu. 

2.13. VPTS § 234 lõike 1 punkti 1 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus teha ettekirjutus kui järelevalve 
tulemusel on avastatud õigusakti rikkumine, punkti 2 kohaselt õiguserikkumiste ärahoidmiseks või kui 
esineb muid investorite või väärtpaberituru kui terviku huve või usaldusväärsust ohustavaid või ohustada 
võivaid asjaolusid ning punkti 3 kohaselt kui see on vajalik investorite kaitseks või turu läbipaistvuse 
tagamiseks. 

2.14. VPTS § 235 punkti 1 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus ettekirjutusega keelata teatud tehingute või 
toimingute tegemine ning punkti 8 kohaselt esitada muid nõudmisi väärtpaberituru kutselise osalise 
tegevust reguleerivate õigusaktide täitmiseks. 

3. Analüüs 

3.1. Tulenevalt finantsjärelevalve kaitseväärtustest ning kõrgendatud nõudmistest finantsjärelevalve 
subjektide tegevusele, lasub finantsjärelevalve subjektil kohustus oma tegevustes käituda 
seaduskuulekalt. 

3.2. VPTS § 582 lõike 2 kohaselt peab investeerimisühing investeerimisteenuse osutamisel välisriigis järgima 
VPTS-is ja selle alusel antud õigusaktides ning muudes, sealhulgas välisriigi õigusaktides sätestatud 
nõudeid. 

3.3. Käesoleva ettekirjutuse punktidest 1.2. kuni 1.9. nähtub, et Finantsinspektsioonile on Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse 17.01.2017, 13.02.2018 ja 23.02.2018 esitatud teavitustega saanud 
teatavaks järgmised asjaolud: 
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3.3.1. Admiral Markets AS on rikkunud Tšehhi Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, jättes Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele korduvalt ja pikema aja vältel esitamata käesoleva 
ettekirjutuse punktis 1.2. loetletud aruanded. 

3.3.2. Eelmises ja punktis 1.2. kirjeldatud korduvate ja pikema aja vältel toime pandud rikkumiste tõttu tegi 
Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus 01.02.2018 otsuse, millega: 

(i) määras Admiral Markets AS-ile trahvi 500 000 Tšehhi krooni; 
(ii) kohustas Admiral Markets AS-i esitama Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele 

aruandeid, mida Admiral Markets AS on olnud kohustatud esitama, kuid mida ei ole esitanud; 
ning 

(iii) kohustas Admiral Markets AS-i rakendama süsteemseid meetmeid, mis tagavad, et eelkirjeldatud 
rikkumised Admiral Markets AS-i poolt edaspidi ei kordu. See otsus jõustus 13.02.2018. 

3.3.3. Admiral Markets AS on ka varasemalt selliseid rikkumisi toime pannud, kuivõrd Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus teavitas 17.01.2017 Finantsinspektsiooni asjaolust, et Admiral Markets 
AS ei ole korduvalt ja pikema aja vältel täitnud aruandluse esitamise kohustust. Kusjuures Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus on teavitanud Filiaali aruandluse esitamise kohustusest ja palus 
seejuures esitada kõik vajalikud seisukohad, kuid Admiral Markets AS ei ole sellele reageerinud, mistõttu 
alustas Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus seepeale haldusmenetlust ja tegi otsuse, 
millega kohustas Admiral Markets AS-i rakendama süsteemseid meetmeid, mis tagavad edaspidi Admiral 
Markets AS-i poolt aruandluskohustuste täitmise. Admiral Markets AS ei vaidlustanud seda otsust ning 
otsus jõustus 24.12.2016. 

3.3.4. Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus on seisukohal, et punktis 1.7. toodud Admiral Markets 
AS-i väide, mille kohaselt ei saanud Filiaal Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse otsust kätte, 
ei vasta tõele kuna kõnealuse otsuse edastas Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus otse 
Filiaalile 15.12.2016, peale mida on Admiral Markets AS esitanud mõne varem esitamata aruande, kuid 
mitte kõiki ning lühikese perioodi vältel on Admiral Markets AS esitanud aruandeid õigeaegselt. 

3.3.5. Olukorras, kus Admiral Markets AS (i) rikub korduvalt ning pikema aja vältel õigusaktist tulenevaid 
kohustusi esitada Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele aruandlust; (ii) Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutusele esitamata aruannete arv suureneb märkimisväärselt ning (iii) 
mõningaid aruandeid ei ole Admiral Markets AS kordagi esitanud, siis jääb Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutusel saamata vajaminev informatsioon teostamaks kohaselt, kiirelt ja 
efektiivselt järelevalvet Admiral Markets AS-i Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle ning kontrollimaks 
tema tegevuse õiguspärasust. 

3.4. Seega on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus teavitanud Finantsinspektsiooni asjaolust, et 
Admiral Markets AS on rikkunud Tšehhi Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, millest tulenevalt on 
Finantsinspektsioonil õigus VPTS § 64 lõike 10 punkti 2 kohaselt keelata filiaali kaudu teenuse osutamine. 
Samuti on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus teavitanud Finantsinspektsiooni Admiral 
Markets AS-i tähelepanu korduvast juhtimisest rikkumiste esinemisele, millele Admiral Markets AS ei ole 
aga kohaselt, st ettenähtud tähtpäevaks ja ulatuses reageerinud. Tegemist on eraldiseisva VPTS § 64 lõike 
10 punktist 2 tuleneva alusega, mille kohaselt võib Finantsinspektsioon oma ettekirjutusega keelata 
investeerimisühingul teises lepinguriigis asutatud filiaali kaudu teenuste osutamise. 

3.5. Järelevalvesubjekti poolt finantsjärelevalvele esitatavad aruanded on oluliseks informatsiooniallikaks 
järelevalve teostamisel kaitsmaks klientide ja investorite huve investeerimisühingu tegevusest või 
tegevusetusest tulenevate riskide eest. Finantsjärelevalve teostamine aga ka finantssektori stabiilsuse, 
usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide 
vähendamise ning klientide ja investorite huvide kaitse eesmärkide täitmine ei ole võimalik olukorras, kus 
reguleeritud finantsturu osaline ei täida kohustust esitada aruandeid, mis on vajalikud järelevalve 
teostamiseks finantsturu osalise üle. 
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3.6. Olukorras, kus (i) Admiral Markets AS rikub korduvalt ning pikema aja vältel õigusaktist tulenevaid 
kohustusi esitada Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele aruandlust; (ii) Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutusele esitamata aruannete arv suureneb märkimisväärselt ning (iii) 
mõningaid aruandeid ei ole Admiral Markets AS kordagi esitanud, jääb Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutusel saamata vajaminev informatsioon teostamaks kohaselt, kiirelt ja 
efektiivselt järelevalvet Admiral Markets AS-i Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle ning kontrollimaks 
tema tegevuse õiguspärasust. 

3.7. Kõnealune Admiral Markets AS-i poolt loodud olukord võib kaasa tuua Admiral Markets AS-i tegevust, 
klientide ja investorite huve aga ka finants- või väärtpaberituru kui terviku usaldusväärsust või 
läbipaistvust ohustavaid või ohustada võivaid asjaolusid, sest tuginedes Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuselt saadud teavitustele rikub Admiral Markets AS muu hulgas kõige 
elementaarsemate ja põhjapanevamate aruannete esitamise kohustust muu hulgas näiteks ärimahtude 
ja riskipositsioonide kohta. 

3.8. Selliste aruannete sellises mahus (loetletud käesoleva ettekirjutuse punktis 1.2.) esitamata jätmine 
takistab oluliselt järelevalve teostamist turuosalise üle. Lisaks takistab see ka sektori statistika 
koondnäitajate koostamist ja avalikustamist. Eeltoodust tulenevalt on tegemist oluliste Admiral Markets 
AS-i rikkumistega. 

3.9. Admiral Markets AS-i senist käitumist arvesse võttes esineb reaalne risk, et Admiral Markets AS jätkab 
õigusaktides sätestatud nõuete rikkumist. Muu hulgas on Admiral Markets AS Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse teavituste kohaselt varasemalt jätkanud rikkumiste toimepanemist 
vaatamata mitmele rikkumiste kõrvaldamiseks ning edaspidiseks hoidumiseks kohustavale haldusaktile, 
samuti vaatamata määratud rahatrahvile. On ilmne, et varasemad meetmed ning isegi karistamine ei 
võimaldanud saavutada Admiral Markets AS-i õiguskuulekat käitumist teenuste osutamisel Tšehhi 
Vabariigis. Selliste rikkumiste jätkumist on FIS § 3 lõikes 1 sätestatud finantsjärelevalve eesmärkide 
saavutamiseks vaja ära hoida, mistõttu tuleb teha Admiral Markets AS-ile ettekirjutus. 

3.10. Käesoleva ettekirjutuse kontekstis on oluline ka, et Admiral Markets AS-i 26.02.2018 
Finantsinspektsioonile edastatud vastuse kohaselt ei pea Admiral Markets AS ise enda 
raamatupidamisteenuse osutajat neile usaldatud ülesannete korduvate ebaõnnestumiste tõttu 
usaldusväärseks, kuid samas ei plaani Admiral Markets AS teenuseosutaja vahetust, mistõttu on 
tõenäoline, et Admiral Markets AS võib ka edaspidi rikkuda õigusaktist tulenevaid kohustusi esitada Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele aruandlust. 

3.11. Oluline on ka asjaolu, et ettekirjutuse punktides 1.8. ja 3.3.4. toodu kohaselt on Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus 13.02.2018 Finantsinspektsioonile kinnitanud, et punktis 1.7. toodud 
Admiral Markets AS-i väide, mille kohaselt ei saanud Filiaal Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve 
asutuse otsust kätte, ei vasta tõele kuna kõnealuse otsuse edastas Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus otse Filiaalile 15.12.2016, peale mida on Admiral Markets AS esitanud 
mõne varem esitamata aruande, kuid mitte kõiki ning lühikese perioodi vältel on Admiral Markets AS 
esitanud aruandeid õigeaegselt. Finantsinspektsioonil ei ole alust kahelda Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt esitatu õigsuses. Eeltoodust ning sellest, et Admiral Markets AS 
ei hakanud täitma õigusaktist ega haldusaktist tulenevaid kohustusi, ei saa Finantsinspektsioon olla 
veendunud, et Admiral Markets AS täidab edaspidi õigusaktist tulenevaid kohustusi või esitab õigusaktist 
tulenevate kohustuste täitmise kohta õigeid väiteid/selgitusi. Seejuures on oluline ka asjaolu, et 
27.04.2018 Finantsinspektsioonile Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt esitatud 
teavituse kohaselt ei ole olukord muutunud. 

3.12. Admiral Markets AS rikkumiste tõttu ei ole Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusel võimalik 
kontrollida Admiral Markets AS-i ega selle tegevuse õiguspärasust ehk Admiral Markets AS-i tegevuse 
tõttu on takistatud muu hulgas FIS § 3 lõikes 1 sätestatud finantsjärelevalve eesmärgi täitmine. 
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3.13. Finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise ning 
süsteemsete riskide vähendamise eesmärgi, samuti Admiral Markets AS-i klientide ning potentsiaalsete 
klientide huvide kaitseks tuleb Admiral Markets AS-i tegevuse suhtes rakendada VPTS § 64 lõike 10 punkti 
2, § 234 lõike 1 punktide 1 kuni 3 ja § 235 punkti 1 kohast meedet. Väärtpaberituru kutselisele osalisele 
on sätestatud kõrgendatud hoolsuskohustus ning nõudmised teenuste osutamisel. Kui üks turuosaline 
rikub ja/või ignoreerib talle pandud nõudeid korduvalt ja järjepidevalt, samuti ei kõrvalda rikkumisi ega 
hakka õigusaktidest tulenevaid nõudeid täitma vaatamata korduvatele tähelepanu juhtimistele, 
korduvatele kohustavatele haldusaktidele ning isegi pärast karistamist rahatrahviga, ei saa rääkida 
usaldusväärsest ja õiguskuulekast turuosalisest. Admiral Markets AS-i Filiaali kaudu õigusaktide nõudeid 
rikkuv tegevus on selgelt ohuks Filiaali kaudu teenindatavatele, see tähendab olemasolevatele aga ka 
potentsiaalsetele klientidele ja investoritele. Admiral Markets AS tegevus on kaasa toonud tema üle 
järelevalve teostamise olulise raskendamise, kuna puuduvad olulised sisendid tema tegevuse kohta. 
Sellise õigusvastase tegevuse tolereerimine kõrgendatud nõuetega finantsturul oleks ohuks nii 
väärtpaberituru kui kogu finantsturu usaldusväärsusele ning läbipaistvusele. 

3.14. Käesoleval juhul on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus teavitanud Finantsinspektsiooni 
Admiral Markets AS-i poolt Tšehhi Vabariigi õigusaktide korduvast ja järjepidevast rikkumisest, mistõttu 
esineb VPTS § 64 lõike 10 punktis 2 sätestatud alus keelata ettekirjutusega Admiral Markets AS-il Tšehhi 
Vabariigis asutatud filiaali kaudu teenuse osutamine. Finantsinspektsioonil on õigus ettekirjutuse 
tegemiseks ka VPTS § 234 lõike 1 punkti 1 alusel, kuna järelevalve tulemusel on avastatud õigusaktide 
rikkumised, kusjuures rikkumised on olnud järjepidevad ja korduvad. Samuti VPTS § 234 lõike 1 punkti 2 
alusel nii õigusrikkumiste edaspidiseks ärahoidmiseks kui kuna esinevad investorite ja väärtpaberituru kui 
terviku huve ja usaldusväärsust ohustavad või ohustada võivad asjaolud. Samuti VPTS § 234 lõike 1 punkti 
3 alusel, kuna see on vajalik investorite kaitseks ning turu läbipaistvuse tagamiseks. Eeltoodust tulenevalt 
Finantsinspektsioon keelab VPTS § 64 lõike 10 punkti 2 ning § 235 punkti 1 aga ka § 234 lõike 1 punktide 
1 kuni 3 alusel Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu mistahes 
investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamise VPTS-i tähenduses. 

4. Kaalutlusõigus ja proportsionaalsus 

4.1. Finantsinspektsiooni ülesandeks tulenevalt FIS-is sätestatud kohustustest on tagada finantssektori 
stabiilsus, usaldusväärsus ja läbipaistvus ning suurendada sektori toimimise efektiivsust, vähendada 
süsteemseid riske ning tõkestada finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamist, et seeläbi kaitsta 
klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi 
stabiilsust. 

4.2. Järelevalveline tegevus, mis valib kohased meetmed probleemide efektiivseks lahendamiseks ning 
rikkumiste kõrvaldamiseks on nii klientide, investorite kui ka kogu finantsturu huvides. Selliselt on 
käesoleva haldusakti eesmärgiks Admiral Markets AS-i suunamine õiguskuulekale käitumisele teatavaks 
saanud rikkumiste lõpetamisega ja edasiste rikkumiste vältimine finantssektori stabiilsuse, 
usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse, süsteemsete riskide vähendamise ning 
klientide ja investorite huvide kaitseks. 

4.3. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 3 lõike 2 kohaselt peab halduse õigusakt olema kohane, 
vajalik ning proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes. Vastavalt HMS § 4 lõikele 1 on kaalutlusõigus 
haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel. 
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse 
eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 

4.4. HMS § 54 tähenduses on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise 
hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab 
vorminõuetele. 

4.5. Käesoleval juhul on Finantsinspektsioonile saanud teatavaks Admiral Markets AS-i korduvad ja pikema aja 
vältel toime pandud õigusakti rikkumised, mille lõpetamiseks ja Admiral Markets AS-i ning tema tegevuse 
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õigusaktidele vastavusele suunamiseks on seadusandja sätestanud käesoleva ettekirjutusega 
rakendatava meetme, so Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu teenuste 
osutamise keelamine. Finantsinspektsioon on ettekirjutuse tegemisele eelnevalt igakülgselt kaalunud 
rakendatava meetme proportsionaalsust, sealhulgas sobivust, vajalikkust ja mõõdukust. Valitud meede 
on eesmärki silmas pidades sobiv ehk eesmärgi saavutamisele kaasa aitav meede, vajalik ehk ei leidu 
subjekti jaoks vähem koormavat sama efektiivset meedet ning mõõdukas ehk meede, mis ei ole Admiral 
Markets AS-i jaoks eesmärki silmas pidades ebaproportsionaalselt koormav või Admiral Markets AS-i 
õigusi ebaproportsionaalselt riivav. 

4.6. Ettekirjutus võimaldab saavutada Admiral Markets AS-i edasise tegevuse kooskõlla viimise õigusaktide 
nõuetega (viidatud käesoleva ettekirjutuse punktis 1.2.), suurendades seeläbi Admiral Markets AS-i 
tegevuse usaldusväärsust ja läbipaistvust, vähendades Admiral Markets AS-i poolt õigusakti rikkumistest 
tulenevaid riske olemasolevate või potentsiaalsete klientide ja investorite huvide kahjustamisele ning 
vähendades muu hulgas sellega ohtu finantssüsteemi usaldusväärsusele. Valitud meede on eesmärgi 
täitmiseks sobiv, kuna keelab tegevuse, mida Admiral Markets AS ei täida õigusaktidele vastavalt. 

4.7. Arvestades Finantsinspektsioonile seadusega antud järelevalvelist pädevust on Finantsinspektsioonil 
käesoleval juhul võimalik rakendada erinevaid meetmeid. Eesmärki oleks võimalik saavutada ka VPTS § 
58 lõike 2 punktides 2, 3 ja 13 sätestatud alternatiivse meetmega, mille kohaselt võib inspektsioon 
tunnistada kehtetuks investeerimisühingu tegevusloa, kui on ilmnenud, et investeerimisühingu poolt või 
nimel on inspektsioonile esitatud valeandmeid (punkt 2); kui investeerimisühing on rikkunud korduvalt 
või olulisel määral tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut (punkt 3); ja kui lepinguriigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt inspektsioonile esitatud teabe kohaselt on investeerimisühing 
rikkunud lepinguriigi õigusaktis sätestatud tingimusi (punkt 13). 

4.8. Ainus mõeldav vähem koormavam alternatiiv võiks olla õigusaktide rikkumiste lõpetamise ning edaspidise 
õigusaktide täitmise nõudmine. Samas nähtub eespoolt, et Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve 
asutus on mitmeid kordi seda juba teinud. Seejuures on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve 
asutus andnud vähemalt kaks haldusakti eesmärgiga sundida Admiral Markets AS-i rikkumiste 
lõpetamiseks ja õiguskuulekaks teenuste osutamiseks enam kui aastase vahega, kuid Admiral Markets AS-
i õigusnorme eirav teenuse pakkumine Tšehhi Vabariigis jätkub varasematest vähem koormavamate 
meetmete rakendamisest hoolimata. Veelgi enam, ka Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 
poolt 27.04.2018 Finantsinspektsioonile esitatud teavituse kohaselt ei ole eelkirjeldatud olukord 
muutunud, see tähendab, et Admiral Markets AS ei ole hakanud viima oma tegevust kooskõlla õigusaktide 
nõuetega. 

Lisaks nimetatud meetmetele on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus Admiral Markets AS-
i ka käesoleva ettekirjutuse aluseks olevate asjaolude tõttu trahvinud, kuid ka see ei ole motiveerinud 
Admiral Markets AS-i edaspidi õiguskuulekalt käituma. Seega on Admiral Markets AS-i suhtes varasemalt 
juba mitmel korral õigusaktide täitmiseks kohustavat ettekirjutust rakendatud, kuid see on osutunud 
eesmärgi täitmiseks ilmselgelt ebasobivaks meetmeks. Mitte ühegi muu seaduses sätestatud meetme 
abil, mis oleks Admiral Markets AS-i vähem koormav, ei ole võimalik eesmärki täita sama efektiivselt kui 
käesoleva ettekirjutuse esemeks oleva meetmega. 

Veelgi enam - Admiral Markets AS ei vaidle õigusrikkumistee vastu, tunnistab enda teenuseosutja ja 
seega enda tegevuse ja investeerimisteenuste pakkumise ebausaldusväärsust, keeldudes selliselt vajalike 
ja sobilike meetmete võtmisest lõpetada õigusrikkumised. Seda isegi hoolimata talle tehtud mitmest 
kohustavast ettekirjutusest ning rahatrahvist. Käesolevas olukorras ja nimetatud asjaolude tõttu ei ole 
eesmärkide saavutamiseks ühtegi alternatiivset seaduslikku meedet, mis oleks Admiral Markets AS suhtes 
vähem koormav. Seega on tegemist vajaliku meetmega eesmärgi saavutamiseks. 

4.9. Käesoleva ettekirjutuse punktides 1.2. kuni 1.6. ja 3.3. kirjeldatud asjaolude kohaselt ei ole kahtlust, et on 
täidetud eeldused Admiral Markets AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks, sest Admiral Markets AS 
on korduvalt ja pikema aja jooksul rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning sellise Admiral 
Markets AS-i tegevuse ja käitumisega esinevad asjaolud, mis ohustavad või võivad ohustada investorite 
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aga ka väärtpaberituru kui terviku huve ja/või usaldusväärsust. Samas oleks tegevusloa kehtetuks 
tunnistamine Admiral Markets AS-i jaoks kõige koormavam meede ega oleks antud juhul vajalik, kuna 
eesmärgi saavutamine on eelduslikult saavutatav ka valitud meetmega. 

4.10. Kohaldatava meetme mõõdukuse kaalutlemisel on ühel vaekausil Admiral Markets AS-i õigus tegutseda 
finantsturul (ettevõtlusvabadus) ning teisel vaekausil avalikkuse ootus ning õigus finantsstabiilsusele ja 
riskide heale juhtimisele, samuti ootus ja õigus ausalt, õiguspäraselt ning läbipaistvalt toimivale 
finantsturule. Igal investeerimisühingul, sealhulgas Admiral Markets AS-il, on igal ajahetkel kohustus 
investeerimisteenuseid osutades ja investeerimisühingu tegevusluba omades vastata õigusaktides 
sätestatud imperatiivsetele nõuetele ning täita õigusaktides sätestatud imperatiivseid kohustusi. 
Finantsinspektsioonile on teatavaks saanud, et Admiral Markets AS-i tegevuses esinevad korduvad ja 
pikema aja vältel toimunud oluliste imperatiivsete kohustuste rikkumised ning iga kõrgendatud 
nõudmistega finantsturul tegevusloa alusel tegutsev isik peab igal ajahetkel tagama enda ja enda 
tegevuse vastavuse kõigile õigusaktides sätestatud nõuetele. Ühelgi isikul ei saa olla eeldust, et tema 
ärihuvid kaaluvad üles kohustuse järgida olulisi seaduses sätestatud nõudeid ja kohustusi. Käesoleva 
ettekirjutuse esemeks oleva meetmega saavutatavad eesmärgid ja kaitstavad hüved kaaluvad antud juhul 
selgelt üles kõik võimalikud riived Admiral Markets AS-i õigustele ehk tegemist ei ole eesmärke silmas 
pidades Admiral Markets AS-ile ebaproportsionaalselt koormava meetmega. Juhul, kui reguleeritud 
finantsturu osaline ei ole võimeline täitma olulisi imperatiivseid kohustusi, peab ta ennast ja enda 
tegevuse seadusega kooskõlla viima või lõpetama vastavate teenuste pakkumise. 

4.11. Asjakohasest statistikast ilmneb, et Admiral Markets AS-ile kuulub suuruselt esimene 
investeerimisühingute turuosa võrreldes kõikide teiste Eesti investeerimisühingutega. 2017. aasta IV 
kvartalis moodustas Admiral Markets AS-i turuosa 62,2% kogu investeerimisühingute turust ehk üle poole 
kogu turuosast. Seega omab Admiral Markets AS-i tegevus olulist rolli finantsteenuse osutajana Eesti 
investeerimisühingute turu kontekstis, mistõttu omab Admiral Markets AS-i õigusvastane tegevus olulist 
mõju kogu investeerimisühingute turule ning kogu sektori stabiilsusele, usaldusväärsusele ja 
läbipaistvusele. 

Eeltoodust lähtuvalt ei saa konkreetses sektoris suuruselt esimese turuosaga äriühingu korral 
tähelepanuta jätta Admiral Markets AS-i tegevuse mõju kogu Eesti finantsturule, veel enam olukorras, kus 
turuosalise õigusvastane käitumine kahjustab potentsiaalselt finantsturu usaldusväärsust. 

4.12. Sõltumata järelevalvesubjektl osatähtsusest kogu Eesti finantsturule, ei saa Finantsinspektsioon FIS §-s 3 
toodud põhimõtetest tulenevalt aktsepteerida vähimatki õigusaktidele mittevastavat käitumist 
finantsjärelevalve subjekti poolt. Vastasel juhul devalveeruks Finantsinspektsioonile FIS-iga ette nähtud 
finantsjärelevalve eesmärk kaitsta klientide ja investorite huve ning toetada Eesti rahasüsteemi 
stabiilsust. Käesoleval juhul on aga saanud teatavaks olulised, korduvad ja mitme aasta jooksul toime 
pandud õigusaktide rikkumised turuosalise poolt, mistõttu on eesmärgi saavutamiseks Admiral Markets 
AS-i tegevusse proportsionaalne sekkuda valitud meetmetega. 

4.13. Reguleeritud finantsturul tegutsemine eeldab järelevalvesubjektilt kõrgendatud valvsust ja hoolsust 
õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel (kohustuste täitmisel) ning igasugune rikkumisse sattumine ei 
saa olla vabandatav ega õigustatav. 

4.14. Admiral Markets AS on mitme aasta vältel korduvalt ning järjepidevalt rikkunud ja/või ignoreerinud talle 
sihtriigis ehk Tšehhi Vabariigis kehtivaid õigusakte ning näidanud üles ükskõiksust Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt Admiral Markets AS-i poolt toime pandud õigusrikkumistee 
tähelepanu juhtimiste suhtes, teda rikkumiste kõrvaldamiseks kohustavate haldusaktide suhtes ning 
samuti ei ole ennast parandanud, rikkumisi minetanud ega ka õiguspäraselt käituma hakanud saadud 
rahakaristuse valguses. Investeerimisühingule kohustuslikult järelevalveasutustee esitatavad aruanded 
on väga oluline järelevalvelise teabe allikas, mille esitamata jätmisel on oluliselt raskendatud nii ülevaate 
kui täpse teabe saamine investeerimisühingu tegevusest, majanduslikust seisust ning tegutsemise 
riskisusest. Mitme aasta vältel järjepidevalt rohkete erinevate aruannete esitamata jätmine raskendab 
oluliselt finantsjärelevalve eesmärkide saavutamist, eelkõige finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse 
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ja läbipaistvuse tagamist ning klientide ja investorite huvide kaitsmist, samuti süsteemsete riskide 
vähendamisele ning finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamist. 
Samuti ei ole piisavalt mõjusaks osutunud varasemad meetmed, seal hulgas mitme rikkumiste 
kõrvaldamiseks ja õigusaktide nõudeid järgima kohustava ettekirjutuse tegemine ning rahatrahvi 
määramine Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt. Toodud asjaolude, käesoleva 
ettekirjutuse eesmärgi ning Admiral Markets AS-i huvide kaalumisel ei ole kahtlust, et seatud eesmärgid 
kaaluvad ilmselgelt üles Admiral Markets AS-i huvi pakkuda liikmesriigis (Tšehhi Vabariigis) teenust nii 
selle liikmesriigi ehk Tšehhi Vabariigi kui ka Eesti Vabariigi õigusnorme rikkudes. 

Antud juhul on proportsionaalne Admiral Markets AS-i tegevusse sekkuda käesoleva ettekirjutusega 
rakendatava meetmega. Tegemist on seadusandja poolt kaalutud meetmega, mida peab 
Finantsinspektsioon antud juhul seaduses sätestatud finantsjärelevalve ülesannete täitmiseks ja 
eesmärkide saavutamiseks rakendama. 

4.15. Olgugi, et tegemist on Admiral Markets AS-i tegevusele ühe intensiivseima mõjuga meetmega, on see 
ühtlasi ainus meede väljaspool Admiral Markets AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamist, mille alused 
käesoleval juhul tingimata esinevad ning mis eelduslikult tagab eesmärgi saavutamise. Filiaali kaudu 
teenuste osutamise keelamine motiveerib Admiral Markets AS-i tagama oma tegevuse õiguspärasus ning 
kohustab lõpetama mitteõiguspäraselt teenuste pakkumise läbi Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali, 
eesmärgiga vältida võimalikku Admiral Markets AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamist. 

4.16. Seega on ettekirjutuse eesmärkide täitmiseks valitud meede sobiv, sest aitab vastavatele eesmärkidele 
kaasa. Valitud meede on vajalik, sest ettekirjutuse vastavaid eesmärke ei ole võimalik saavutada muu, 
kuid Admiral Markets AS-i õigusi vähem riivava meetmega. Eesmärkide täitmiseks valitud meetmega 
saavutatavad eesmärgid ja kaitstavad hüved kaaluvad antud juhul selgelt üles võimalikud riived Admiral 
Markets AS-i õigustele. Ettekirjutuse esemeks olev meede ei too tuvastatud rikkumisi ning saavutatavaid 
eesmärke silmas pidades kaasa ebaproportsionaalset riivet Admiral Markets AS-i õigustele. Seega on 
tegemist seadusandja poolt sätestatud legitiimse, sobiva, vajaliku ja mõõduka meetmega. 

5. Ärakuulamine 

5.1. HMS § 40 lõike 1 kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse 
esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. 

5.2. Vastavalt HMS § 40 lõikele 1 on Admiral Markets AS-ile antud võimalus ettekirjutuse suhtes arvamuse ja 
vastuväidete esitamiseks. Ettekirjutuse projekt edastati Admiral Markets AS-ile 08.05.2018. a kirjaga nr 
4.5-1.2/2287. 

5.3. Admiral Markets AS esitas arvamuse ja vastuväited 11.05.2018. 

5.4. Finantsinspektsioon on Admiral Markets AS-i arvamusi ja vastuväiteid kaalunud ning hinnanud käesoleva 
ettekirjutuse andmisele eelnevalt. Alljärgnevalt on kokku võetud ärakuulamisel esitatud Admiral Markets 
AS-i asjasse puutuvad Admiral Markets AS-i põhiseisukohad ning Finantsinspektsioon'! kokkuvõttev vastus 
nendele: 

5.4.1. Admiral Markets AS-i seisukoht: AM AS tegevus ei olnud teadlik ja AM AS rikkumine ei olnud teadlik. 
Rikkumistest teadasaamise järgselt asus AM AS tegema samme rikkumise kõrvaldamiseks ja on tegemas 
samme sisemiste protseduuride täiendamiseks. 07.12.2016.a haldusakt on kätte toimetatud läbi 
kättesaamise eeldamise, kuid tegelikkuses AM AS sellisest haldusaktist teadlik ei olnud. Seega on ebaõige 
ettekirjutuse projekti p-s 1.8 esitatud viide, justkui on AM AS ebaõigesti väitnud, et ei ole vastavaid 
haldusakte kätte saanud. Kinnitame, et AM AS puudus igasugune majanduslik ja ka äriline huvi 
ettekirjutuse projekti aluseks olevate rikkumiste toimepanemiseks ja rikkumise jätkumiseks. Rikkumise 
põhjustas ja on eeldatavasti kohaliku õiguse alusel AM AS-i ees süüliseltvastutav AM AS poolt kasutatav 
teenuseosutaja. Viimane on oma süüd kinnitanud ja püüdnud olukorda lahendada. 
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Finantsinspektsiooni vastus: VPTS § 582 lõike 2 kohaselt peab investeerimisühing investeerimisteenuse 
osutamisel välisriigis järgima VPTS-is ja selle alusel antud õigusaktides ning muudes, sealhulgas välisriigi 
õigusaktides sätestatud nõudeid. Selliselt lasub finantsjärelevalve subjektil kohustus täita igal hetkel 
temale kohalduvaid nõuded. Finantsturul tegutsevatele isikutele on tulenevalt finantsturu mõjust ja 
olulisusest ühiskonnale seatud kõrgendatud hoolsuskohustus ning spetsiifilised nõuded, mida kõik 
finantsturu osalised, sealhulgas Admiral Markets AS, peavad igal ajahetkel (sealhulgas tegevusluba 
omades, teenuseid osutades jne) täitma. 

VPTS § 826 lõike 3 kohaselt ei või olulise tööülesande või tegevuse edasiandmine kahjustada 
investeerimisühingu sisekontrolli kvaliteeti ega takistada investeerimisühingu üle vajalikul tasemel 
järelevalve teostamist ning sama paragrahvi lõike 4 esimene lause lisab, et edasiandmisel peavad olema 
täidetud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 2017/565 sätestatud ning VPTS-ist ja teistest 
õigusaktidest tulenevad muud nõuded. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2017/565 artikkel 31 lõike 
1 kohaselt jääb oluliste operatiivsete funktsioonide edasiandmise korral kõigi direktiivist 2014/65/EL 
tulenevate kohustuste täitmise eest täielikult vastutavaks investeerimisühing. Ka Finantsinspektsiooni 
juhatuse 25.10.2006 otsusega nr 1.1-7/84 kehtestatud juhendi „Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt 
tegevuse edasiandmisele [outsourcing)" punkti 5.3.3. esimese lause kohaselt vastutab järelevalvesubjekt 
tegevuse edasiandmisel teenuse pakkuja poolt tegevusnõuete mittejärgimise eest. Oluline on siinkohal 
ka sama juhendi punktis 5.2.4. toodu, mulle kohaselt tuleb teises jurisdiktsioonis tegutseva teenuse 
pakkuja kasutamise korral hinnata muuhulgas vastava asukohamaa õiguslikku, majanduslikku, poliitilist 
jne keskkonda ning tegevuse edasiandmisega kaasnevaid riske, arvestades eelnimetatud faktoritest 
tulenevate ja/või nendega kaasnevate eripäradega. 

Käesoleval juhul on Finantsinspektsioonile saanud teatavaks Admiral Markets AS-i olulised, korduvad ja 
pikema aja vältel toime pandud õigusakti rikkumised, mille kohaselt on Admiral Markets AS rikkunud ka 
kõige elementaarsemate ja põhjapanevamate aruannete esitamise kohustust. Finantsinspektsioon on 
neid rikkumisi läbivalt ja põhjalikult ettekirjutuses avanud. Nende rikkumiste lõpetamiseks ja Admiral 
Markets AS-i ning tema tegevuse õigusaktidele vastavusele suunamiseks on seadusandja sätestanud 
käesoleva ettekirjutusega rakendatava meetme, so Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud 
filiaali kaudu teenuste osutamise keelamine. 

Arvestades eeltoodut ei oma tähtsust asjaolu, kas Admiral Markets AS-i poolt toime pandud rikkumised, 
millised on käesoleva ettekirjutuse tegemise aluseks, on Admiral Markets AS-i poolt toime pandud 
teadlikult või mitte ega ka see, kas rikkumised on pannud toime Admiral Markets AS ise või tema poolt 
valitud teenuseosutaja. Admiral Markets AS-il tulnuks juba enne Filiaali asutamist analüüsida ja hinnata, 
kas ja kuidas ta on võimeline oma tegevusele kehtestatud nõudeid (muu hulgas Tšehhi Vabariigi 
õigusaktides sätestatud nõudeid) täitma. 

FIS §-s 3 toodud põhimõtetest tulenevalt ei saa Finantsinspektsioon aktsepteerida vähimatki 
õigusaktidele mittevastavat käitumist finantsjärelevalve subjekti poolt. Kuna Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutus on teavitanud Finantsinspektsiooni asjaolust, et Admiral Markets AS on 
rikkunud Tšehhi Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, siis on Finantsinspektsioonil seadusest 
tulenev õigus (eelkõige VPTS § 64 lõike 10 punktist 2 aga ka VPTS § 234 lõike 1 punktidest 1 kuni 3 ja VPTS 
§ 235 punktist 1 tulenevalt) keelata filiaali kaudu teenuse osutamine. 

5.4.2. Admiral Markets AS-i seisukoht: AM AS on avalikult teavitanud, et seoses grupi struktuuri 
ümberkujundamisega on Filiaal sisuliselt likvideerimisel. 11.05.2018.a AM AS juhatuse otsuse kohaselt 
lõpetab Filiaal tegevuse alates 11.06.2018, vastav teavitus on Fl-le edastatud 11.05.2018. Ettekirjutuse 
projektis osutatud meede ohustab klientide huve, kuna sisuliselt keelatakse juba suletud filiaali tegevus, st 
tekitab see klientides ebaselgust, täiendava selgituskohustuse AM AS-le. Kuna filiaal sulgetakse, 
rikkumised kõrvaldatakse, lisaks kõrvaldatakse kõik ettekirjutuses esitatud etteheidete esemeks olevad 
puudused, ei ole vastav meede AM AS hinnangul kohaneja proportsionaalne. 

Finantsinspektsiooni vastus: Admiral Markets AS-i poolt esitatud Filiaali tegevuse lõpetamise teavitust 
menetleb Finantsinspektsioon käesolevast ettekirjutusest eraldiseisvalt, hinnates seejuures VPTS § 64 
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lõikes 5 sätestatud aluseid Finantsinspektsioonile esitatud andmete ja dokumentide edastamise või 
sellest keeldumise kohta. Finantsinspektsioon on käesolevas ettekirjutuses selgitanud (kaalunud) 
põhjalikult, miks esinevad alused (VPTS § 64 lõike 10 punkti 2, § 234 lõike 1 punktide 1 kuni 3 ja § 235 
punkti 1 kohaselt) aga ka vajadus käesoleva ettekirjutuse tegemiseks Admiral Markets AS-ile. 

5-4-3- Admiral Markets AS-i seisukoht: AM AS on ettekirjutuse projekti p-s 1.2. mainitud raporteerimiskohustuse 
esemeks olnud andmed esitanud paralleelselt oma muu raporteerimiskohustuse raames Fl-le. Seega ei ole 
teavet kui sellist varjatud ja FN on olnud sisuline võimalus andmete pinnalt järelevalvet teostada. Küll on 
vastav teave jäänud esitamata Tšehhi järelevalvele. Vastava info esitamata jätmise osas puudus AM ASI 
ja ka selle filiaalil igasugune majanduslik põhjendus, mistõttu tuleb antud asjaolu ettekirjutuse projekti p-
s 1.9. ja 3.8. esitatud rikkumise kirjelduse juures arvestada. Eelnev tähendab ka seda, et puudub reaalne 
risk, et AM AS jätkab vastavate rikkumiste toimepanemist, millele on viidatud ettekirjutuse projekti p-s 
3.9. Samuti soovime lisada, et tuginedes PwC kohaliku kontori poolt antud hinnangule, võib AM AS-ile 
Tšehhi finantsjärelevalve poolt 01.02.2018.a otsuse alusel määratud rahalisest trahvi suurusest järeldada, 
et rikkumist on peetud keskmisest vähemoluliseks. 

Finantsinspektsiooni vastus: Käesoleval juhul on Finantsinspektsioonile saanud teatavaks Admiral 
Markets AS-i olulised, korduvad ja pikema aja vältel toime pandud õigusakti rikkumised, mille kohaselt on 
Admiral Markets AS rikkunud ka kõige elementaarsemate ja põhjapanevamate aruannete esitamise 
kohustust. Seejuures on oluline, et Admiral Markets AS on ka varasemalt selliseid rikkumisi toime pannud 
ning Finantsinspektsioon (ja Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus) on Admiral Markets AS-i 
tähelepanu sellele asjaolule juhtinud. Nimelt tegi Finantsinspektsioon kõnealuste rikkumiste osas Admiral 
Markets AS-ile järelepärimise 31.01.2017, milles palus selgitusi ettekirjutuse punktis 1.6. kirjeldatud 
Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 17.01.2017 teavituses toodud asjaolude kohta. 
Admiral Markets AS esitas 07.02.2017 Finantsinspektsioonile vastuse, milles lubas teha endast kõik 
oleneva tulevikus puuduste ärahoidmiseks. 

Tulenevalt asjaolust, et Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus on 13.02.2018 ja 23.02.2018 
teavitanud Finantsinspektsiooni, et Admiral Markets AS on jätkuvalt, korduvalt ja pikema aja vältel 
rikkunud Tšehhi Vabariigi õigusakte ning Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 27.04.2018 
Finantsinspektsioonile esitatud teavituse kohaselt ei ole olukord muutunud, esinevad (eelkõige VPTS § 64 
lõike 10 punktis 2 aga ka § 234 lõike 1 punktides 1 kuni 3 ja § 235 punktis 1 toodud) alused, mille kohaselt 
saab Finantsinspektsioon oma ettekirjutusega keelata investeerimisühingul teises lepinguriigis asutatud 
filiaali kaudu teenuste osutamise. 

Finantsinspektsioon jääb eeltoodust tulenevalt seisukohale, et Admiral Markets AS-i senist käitumist 
arvesse võttes esineb reaalne risk, et Admiral Markets AS jätkab õigusaktides sätestatud nõuete rikkumist. 
Muu hulgas on Admiral Markets AS Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse teavituste 
kohaselt varasemalt jätkanud rikkumiste toimepanemist vaatamata mitmele rikkumiste kõrvaldamiseks 
ning edaspidiseks hoidumiseks kohustavale haldusaktile, samuti vaatamata määratud rahatrahvile. On 
ilmne, et varasemad meetmed ei ole võimaldanud saavutada Admiral Markets AS-i õiguskuulekat 
käitumist teenuste osutamisel Tšehhi Vabariigis. Eeltoodut toetab ka fakt, et 27.04.2018 
Finantsinspektsioonile Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt esitatud teavituse 
kohaselt ei ole olukord muutunud. Selliste rikkumiste jätkumist on FIS § 3 lõikes 1 sätestatud 
finantsjärelevalve eesmärkide saavutamiseks vaja ära hoida, mistõttu tuleb teha Admiral Markets AS-ile 
käesolev ettekirjutus. 

5.4.4. Admiral Markets AS-i seisukoht: Tulenevalt AM AS-i ärimudelist ei olnud ega ole Filiaalil kliente, mistõttu 
oleks enamus rikkumise esemeks olnud raporteid olnud nn nullraportidja klientide puudumine iseenesest 
Filiaalil endal vähendab klientide kahjustamise ohtu. Seega ei ole klientide huvide kahjustamise ohu 
tekkeks jaatamiseks alust. Küll on vastav oht siis, kui ettekirjutuse projekt sellisel kujul jõustub. 

Finantsinspektsiooni vastus: Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus (ja Finantsinspektsioon) 
on seisukohal, et kuna mõningaid aruandeid ei ole Admiral Markets AS kordagi esitanud, jääb Tšehhi 
Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusel saamata vajaminev, kuid veelgi enam isegi minimaalne 
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informatsioon Filiaali tegevuse kohta, teostamaks kohaselt, kiirelt ja efektiivselt järelevalvet Admiral 
Markets AS-i Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle ning kontrollida tema tegevuse õiguspärasust. Ka 
juhul, kui Admiral Markets AS-i Filiaal ei oma kliente ehk kui Admiral Markets AS-i poolt toime pandud 
rikkumised puudutavad esitamata aruandeid, mis sisult oleksid nn nullraportid, on nende aruannetega 
saadav teave Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele vajalik. Aruannete esitamise puhul on 
tegemist kohustustega, mis tulenevad õigusaktidest ning millele Admiral Markets AS peab igal ajahetkel 
vastama, kui soovib finantsturul tegutseda. 

5.4.5. Admiral Markets AS-i seisukoht: Eelnõus on jäetud kaalutlusõigus kasutamata. VPTS § 64 p 10 ei kohusta 
Fl-d igal juhul ettekirjutust tegema, vaid annab selleks kaalutlusõiguse. Samuti peab El kaalutlusõiguse 
alusel otsustama, millise sisuga ettekirjutus teha. Ettekirjutuse projekti p 4.2 kohaselt on haldusakti 
eesmärgiks AM AS-i suunamine õiguskuulekale käitumisele teatavaks saanud rikkumiste lõpetamisega ja 
edasiste rikkumiste vältimine finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise 
efektiivsuse, süsteemsete riskide vähendamise ning klientide ja investorite huvide kaitseks. AM AS on 
seisukohal, et eeltoodud eesmärke on võimalik täita leebemate vahenditega, kui filiaali kaudu teenuse 
osutamise keelamisega. Ettekirjutuse projekt ei ole seega ka kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
(vajalikkus, sobivus ja mõõdukus) - enne vastava ettekirjutuse tegemist peab olema kaalutud vähem 
koormavate meetmete rakendamist ning nende rakendamise edukust. Kaaluda tuleb avalikke huve ja 
menetlusosaliste huve. Vajalikkuse kontrollimise käigus tuleb samuti küsida, kas õiguspärase olukorra 
taastamiseks on vajalik ettekirjutus üldse teha ja mis sisuga see peaks olema. 

AM AS leiab, et käesoleval juhul on eesmärgi saavutamine võimalik vähem koormavate meetmetega. AM 
AS mitte ainult ei tee ettepanekut vaid on reaalselt asunud järgnevate sammude astumiseks rikkumiste 
kõrvaldamiseks ja edaspidiste rikkumiste vältimiseks: 

a. Filiaali juhi vahetamine. AM AS juhatuse otsusega kutsutakse senine Filiaali juht tagasi ja tema asemel 
nimetatakse Filiaali juhiks uus isik. AM AS on valmis võtma vastava kohustuse, kui see pannakse talle 
ettekirjutusega. Sisuliselt on uue juhi ülesandeks filiaali tegevuse lõpetamine ja filiaali juriidiline 
likvideerimine, st likvideerimismenetluse juhtimine ja läbiviimine. 

b. Raamatupidamisteenuse osutaja vahetamine uue vastu. AM AS-I on läbirääkimised PwC kohaliku 
kontoriga vastava funktsiooni ülevõtmise osas kostöösAMAS enda raamatupidamisosakonnaga. Küll 
on oluline ka siin märkida, et sisuliselt osutatakse teenust vaid likvideerimismenetluse ajal, st filiaalil 
puudub tegevus alates selle tegevuse lõpetamisest. 

с Õigusliku auditi tellimine PwC kohaliku kontori poolt toimunud rikkumise põhjustanud asjaolude 
väljaselgitamiseks (vt lähemalt käesoleva arvamuse ptk III); 

d. AM AS 11.05.2018 juhatuse otsuse kohaselt lõpetab AM AS-i Filiaal tegevuse alates 11.06.2018. 

Eeltoodud AM AS-i poolt esitatud sammud võimaldavad saavutada AM AS-i edasise tegevuse kooskõlla 
viimise õigusaktidest tulenevate nõuetega ja suurendada seeläbi AM AS-i tegevuse usaldusväärsust ja 
läbipaistvust, vähendades AM AS-i poolt õigusakti rikkumistest tulenevaid riske klientide ja investorite 
huvide kahjustamisele ning vähendades muu hulgas sellega ohtu finantssüsteemi usaldusväärsusele. 
Pakutud meetmed on eesmärgi täitmiseks sobivad. AM AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu 
teenuste osutamise keelamine ei ole seega vajalik meede, so leidub vähem koormavaid sama efektiivseid 
meetmeid, ega mõõdukas, kuna see on ebaproportsionaalselt koormav ja AM AS-i õigusi riivav. 

AM AS palub mitte keelata AM AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu teenuste osutamine, vaid 
esitada VPTS § 235 p 8 alusel ettekirjutusega nõudmised õigusaktide täitmiseks. 

Finantsinspektsiooni vastus: Järelevalveliste meetmete valikul tuleb lähtuda finantsjärelevalve subjekti 
kohustusest täita igal hetkel temale kohalduvaid nõuded. Finantsturul tegutsevatele isikutele on 
tulenevalt finantsturu mõjust ja olulisusest ühiskonnale seatud kõrgendatud hoolsuskohustus ning 
spetsiifilised imperatiivsed nõuded, mida kõik finantsturu osalised, seal hulgas Admiral Markets AS, 
peavad igal ajahetkel täitma. 
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Käesoleval juhul on Finantsinspektsioonile saanud teatavaks Admiral Markets AS-i olulised, korduvad ja 
pikema aja vältel toime pandud õigusakti rikkumised, mille kohaselt on Admiral Markets AS rikkunud ka 
kõige elementaarsemate ja põhjapanevamate aruannete esitamise kohustust. Selline kohustuste 
rikkumine on toonud kaasa olukorra, kus Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusel on jäänud 
saamata vajaminev, kuid veelgi enam isegi minimaalne informatsioon Filiaali tegevuse kohta, teostamaks 
kohaselt, kiirelt ja efektiivselt järelevalvet Admiral Markets AS-i Filiaali tegevuse ja finantsseisundi üle ning 
kontrollida tema tegevuse õiguspärasust. 

Olukorras, kus järelevalvelist meedet rakendatakse selleks, et lõpetada finantsjärelevalve subjekti poolt 
talle kohalduvate nõuete rikkumine ja kõrvaldada puudused tema tegevusele kohalduvate 
regulatsioonide täitmisel, kaaluvad ettekirjutusega saavutatav klientide huvide kaitse ning finantsturu 
usaldusväärsuse, stabiilsuse ja läbipaistvuse tagamine selgelt üles Admiral Markets AS huvi jätkata Filiaali 
tegevust senisel viisil ning seda muu hulgas ka juhul, kui Admiral Markets AS kavandab Filiaali tegevuse 
lõpetamist; kavandab rakendada ja/või juba rakendab oma seisukohas loetletud või muid meetmeid. 

Nagu eelnevalt märgitud on tuvastatud ning ettekirjutuses hõlmatud kohustuste osas, mida Admiral 
Markets AS on rikkunud, tegemist kohustustega, mis tulenevad õigusaktidest ning millele Admiral 
Markets AS peab igal ajahetkel vastama, kui soovib finantsturul tegutseda. 

Finantsinspektsioon on ettekirjutuses põhjalikult selgitanud (kaalunud), et esinevad alused ettekirjutuse 
tegemiseks ning kuidas on ettekirjutuse tegemisele eelnevalt juba rakendatud Admiral Markets AS-i osas 
vähem koormavaid meetmeid, kuid mis ei ole suunanud Admiral Markets AS ettekirjutuse aluseks olevaid 
rikkumisi kõrvaldama. Käesoleva ettekirjutuse punktides 1.2. kuni 1.6. ja 3.3. kirjeldatud asjaolude 
kohaselt ei ole kahtlust, et on täidetud eeldused käesoleva ettekirjutuse tegemiseks, sest Admiral Markets 
AS on korduvalt ja pikema aja jooksul rikkunud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning sellise Admiral 
Markets AS-i tegevuse ja käitumisega esinevad asjaolud, mis ohustavad või võivad ohustada investorite 
aga ka väärtpaberituru kui terviku huve ja/või usaldusväärsust. 

Finantsinspektsioon on ettekirjutuse tegemisele eelnevalt ning ettekirjutuses igakülgselt kaalunud 
rakendatava meetme proportsionaalsust, sealhulgas sobivust, vajalikkust ja mõõdukust. Selliselt on 
ettekirjutuse punktis 4.8. Finantsinspektsioon kaalunud ja leidnud, et ainus mõeldav vähem koormavam 
alternatiiv võiks olla õigusaktide rikkumiste lõpetamise ning edaspidise õigusaktide täitmise nõudmine. 
Kuna aga Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus on mitmeid kordi seda juba teinud, seejuures 
on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus andnud ka vähemalt kaks haldusakti eesmärgiga 
sundida Admiral Markets AS-i rikkumiste lõpetamiseks ja õiguskuulekaks teenuste osutamiseks enam kui 
aastase vahega, kuid Admiral Markets AS-i õigusnorme eirav tegevus Tšehhi Vabariigis jätkub 
varasematest vähem koormavamate meetmete rakendamisest hoolimata; ning Tšehhi Vabariigi 
väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt 27.04.2018 Finantsinspektsioonile esitatud teavituse kohaselt 
ei ole eelkirjeldatud olukord muutunud, siis ei ole Admiral Markets AS hakanud viima oma tegevust 
kooskõlla õigusaktide nõuetega ehk et tegemist ei ole olnud mõjusa meetmega muu hulgas käesoleva 
ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseks. 

Nagu eelnevalt märgitud on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutus Admiral Markets AS-i ka 
käesoleva ettekirjutuse aluseks olevate asjaolude tõttu trahvinud, kuid ka see ei ole motiveerinud Admiral 
Markets AS-i edaspidi õiguskuulekalt käituma. Seega on Admiral Markets AS-i suhtes varasemalt juba 
mitmel korral õigusaktide täitmiseks kohustavat ettekirjutust rakendatud, kuid see on osutunud eesmärgi 
täitmiseks ilmselgelt ebasobivaks meetmeks. 

Ettekirjutusega keelab Finantsinspektsioon Filiaali kaudu alates otsuse jõustumisest mistahes 
investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamine väärtpaberituru seaduse tähenduses. 
Oluline on, et ettekirjutusega rakendatav meede ei takista ega keela Admiral Markets AS-il jätkuvalt ise 
kohaldada ja rakendada oma seisukohas loetletud (a. kuni d.) või muid meetmeid rikkumiste ja puuduste 
kõrvaldamiseks. Veelgi enam, kuna Admiral Markets AS on avaldanud ise initsiatiivi vähem koormavate 
meetmete rakendamiseks, siis ei pea Finantsinspektsioon käesoleval hetkel vajalikuks (eraldi) nõuda 
nende rakendamist ettekirjutusega. Kuna aga jätkuvalt esinevad käesoleva ettekirjutuse tegemise aluseks 
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olevad asjaolud ehk kuna Finantsinspektsioonile on Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse 
teavituste kohaselt saanud teatavaks asjaolu, et Admiral Markets AS on rikkunud Tšehhi Vabariigi 
õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning Finantsinspektsioonile teadaolevalt ei ole olukord muutunud ehk 
rikkumised jätkuvad, siis peab Finantsinspektsioon vajalikuks kasutada seadusandja poolt sätestatud 
legitiimse, sobiva, vajaliku ja mõõduka meetme rakendamist (mis tuleneb eelkõige VPTS § 64 lõike 10 
punktist 2 aga ka VPTS § 234 lõike 1 punktidest 1 kuni 3 ja § 235 punktist 1) ning ega keelata Filiaali kaudu 
teenuse osutamine. 

Arvestades eeltoodut ning ettekirjutuse 4. osas toodut, ei ole ettekirjutusega taotletavate eesmärkide 
saavutamiseks ühtegi alternatiivset seaduslikku meedet, mis oleks Admiral Markets AS suhtes vähem 
koormav. Olgugi, et tegemist on Admiral Markets AS-i tegevusele ühe intensiivseima mõjuga meetmega, 
on see ühtlasi ainus meede väljaspool Admiral Markets AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamist (kusjuures 
Finantsinspektsioon on ka selle meetme rakendamist käesolevas ettekirjutuses kaalunud), mille alused 
käesoleval juhul tingimata esinevad ning mis eelduslikult tagab eesmärgi saavutamise. 

Finantsinspektsioon jääb seisukohale, et filiaali kaudu teenuste osutamise keelamine motiveerib Admiral 
Markets AS-i tagama oma tegevuse õiguspärasuse ning kohustab lõpetama mitteõiguspäraselt teenuste 
pakkumist läbi Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali, eesmärgiga vältida võimalikku Admiral Markets AS-i 
tegevusloa kehtetuks tunnistamist. Seega on tegemist vajaliku meetmega eesmärgi saavutamiseks kuna 
eesmärk on eelduslikult saavutatav valitud meetmega. 

Seega on kokkuvõtlikult ettekirjutuses valitud meede eesmärki silmas pidades sobiv ehk eesmärgi 
saavutamisele kaasa aitav meede, vajalik ehk ei leidu subjekti jaoks vähem koormavat sama efektiivset 
meedet ning mõõdukas ehk meede, mis ei ole Admiral Markets AS-i jaoks eesmärki silmas pidades 
ebaproportsionaalselt koormav või Admiral Markets AS-i õigusi ebaproportsionaalselt riivav. Mitte ühegi 
muu seaduses sätestatud meetme abil, mis oleks Admiral Markets AS-i vähem koormav, ei ole võimalik 
eesmärki täita sama efektiivselt kui käesoleva ettekirjutuse esemeks oleva meetmega. 

5.4.6. Admiral Markets AS-i seisukoht: AM AS leiab, et 07.05.2018 kirjas toodud selgitusi ja lahendusi ei ole Fl 
sisuliselt analüüsinudki, arvestades, et ettekirjutuse eelnõu on AM AS-ile esitatud juba järgneval päeval 
(08.05.2018) hommikul. Riigikohus on kinnitanud, et diskretsioonivolituse mittetäielik kasutamine ja 
olulistele asjaoludele mittetuginev kaalumine võivad endast kujutada sellist olulist diskretsiooniviga, mis 
on kaalutlusotsuse tühistamise aluseks (RKHKo nr 3-3-1-81-07, p 20). 

Finantsinspektsiooni vastus: Finantsinspektsioon on ettekirjutuse projekti Admiral Markets AS-ile 
arvamuse ja vastuväidete esitamisele eelnevalt tutvunud, hinnanud ja arvestanud Admiral Markets AS-i 
seisukohtadega, mis on toodud Finantsinspektsioonile 07.05.2018 esitatud kirjas. Lisaks sellele on 
Finantsinspektsioon vastavalt HMS § 40 lõikele 1 esitanud ettekirjutuse projekti Admiral Markets AS-ile 
arvamuse ja vastuväidete esitamiseks 08.05.2018 ning Finantsinspektsioon on analüüsinud ja kajastanud 
Admiral Markets AS-i seisukohti ettekirjutuses selle tegemise hetkel. 

6. Ettekirjutuse avalikustamine 

6.1. FIS § 3 lõike 1 kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning 
finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta 
klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi 
stabiilsust. FIS § 3 lõike 3 kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet üksnes avalikust huvist lähtuvalt. 

6.2. FIS § 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt on Finantsinspektsiooni ülesanded finantsjärelevalve eesmärgi 
saavutamiseks muu hulgas suunata ja mõjutada finantsjärelevalve subjekte kindla ja usaldusväärse 
juhtimise tagamiseks, punkti 3 kohaselt rakendada õigusaktides ettenähtud meetmeid klientide ja 
investorite huvide kaitseks ning punkti 4 kohaselt rakendada seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja 
korras haldussundi. 
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6.3. Vastavalt FIS § 54 lõikele 5 on Finantsinspektsioonil õigus täielikult või osaliselt avalikustada haldusakt 
selle andmisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse 
kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks. 

6.4. Käesoleval juhul on Finantsinspektsioon tuvastanud ning ettekirjutuses läbivalt ja põhjalikult avanud ja 
põhjendanud Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse poolt teavitatud oluliste ning korduvate 
rikkumiste toimepanemist Admiral Markets AS-i poolt, mis omavad olulist riski finantssektori stabiilsusele, 
usaldusväärsusele, läbipaistvusele ja toimimise efektiivsusele ning Admiral Markets AS-i tegevus tekitab 
süsteemseid riske ja on tekitanud olulise riski klientide ja investorite huvidele. 

6.5. Ettekirjutusega keelab Finantsinspektsioon Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu 
mistahes investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamise VPTS-i tähenduses. Seaduses 
sätestatud finantsjärelevalve eesmärkide täitmiseks ning eelnimetatud riskide vähendamiseks on antud 
juhul vajalik ettekirjutuse avalikustamine, et avalikkus, olemasolevad ja potentsiaalsed kliendid, investorid 
ning teised finantsturu osalised oleksid teadlikud seatavast tegevuskeelust ja Admiral Markets AS-i 
tegevusest tulenevatest riskidest. Admiral Markets AS-i õigusrikkumisest tulenevad riskid võivad vastasel 
juhul klientide, investorite ja finantsturu teiste osaliste teadmata neile kanduda ning (potentsiaalsete) 
klientide ja investorite huvid nende teadmatusest kahustatud saada. FIS § 3 lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide täimiseks on antud juhul vajalik avalikkust teavitada ettekirjutuse avalikustamise kaudu. 
Ettekirjutuse avalikustamine on vajalik nii Admiral Markets AS-i (olemasolevate aga ka potentsiaalsete 
uute) klientide ja investorite kaitseks, avalikkuse kaitseks, finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks, finantsturu õiguspärase toimimise tagamiseks kui ka finantsturu korrapärase 
toimimise tagamiseks, et täita seaduses sätestatud finantsjärelevalve eesmärke ja ülesandeid. 

6.6. Avalikkuse teavitamine rikkumistest ja rakendatavatest meetmetest aitab avalikkusel, klientidel ning 
teistel finantsturu osalistel arvestada enda tegevuses Admiral Markets AS-i tegevusest tulevate võimalike 
riskidega ning aitab seeläbi eelduslikult vähendada Admiral Markets AS-i rikkumistest tulevate võimalike 
riskide edasi kandumist teistele finantsturu osalistele, klientidele ja investoritele. Admiral Markets AS-i 
tegevusest tulenevate riskide edasi kandumine teistele finantsturu osalistele tekitaks suure tõenäosusega 
olulise riskide eskaleerumise finantssüsteemi stabiilsusele, usaldusväärsusele ja läbipaistvusele, kuid 
seaks ohtu ka klientide ja finantsturu osaliste huvi ja õiguse valida endale seadusele vastavad ja seadust 
täitvad teenusepakkujad või äripartnerid. Kliendid, investorid ja teised finantsturu osalised peavad olema 
teadlikud Admiral Markets AS poolt toime pandud rikkumistest ning käesoleva ettekirjutusega seatavatest 
keeldudest, et nad teaksid nendega arvestada Admiral Markets AS teenuseid kasutades, tehinguid tehes 
või Admiral Markets AS-iga õigussuhtesse astudes või seda kaaludes. 

6.7. Ettekirjutuse avalikustamise tulemusel aitab sellest tulenevate riskidega teadlik arvestamine tagada 
finantsturu korrapärast toimimist. Lisaks aitab avalikustamine suunata ka teiste finantsturu osaliste 
tegevust selliselt, et ettekirjutuses toodud rikkumisi ja võimalikke riske vältida ning omab sellega üldist 
finantsturu õigus- ja korrapärase toimimise tagamise ja suunamise toimet. 

6.8. Ettekirjutuse avalikustamine aitab kaitsta ka klientide, avalikkuse ja teiste finantsturu osaliste õigustatud 
huvisid, sest kliendid, avalikkus ja teised finantsturu osalised saavad oma tegevuses arvestada Admiral 
Markets AS-ile seatava tegevuskeeluga ning Admiral Markets AS-i rikkumistest tulenevate võimalike 
riskidega. 

6.9. Avalikustamine peab olema eesmärke ning rikkumiste ulatust ja mõju arvestades proportsionaalne. 
Avalikustamine on eespool toodud eesmärkide täitmiseks sobiv vahend, sest aitab eesmärkide täitmisele 
kaasa. Arvestades eespool toodud eesmärke, samuti Admiral Markets AS-i rikkumisi ning käesoleva 
ettekirjutuse sisu ja eesmärki, ei ole eespool toodud eesmärkide saavutamiseks teist Admiral Markets AS-
i huvisid vähem riivavat, kuid samaväärset meedet. Eesmärke täitva teabega ei ole võimalik jõuda iga 
kliendini, iga potentsiaalsele kliendini ega ka iga finantsturu osaliseni muul viisil, kui ettekirjutuse üldise 
avalikustamisega. Samuti ei ole võimalik kõigi eespool toodud eesmärkide täitmine, eelkõige investorite, 
finantsjärelevalve subjektide klientide ja avalikkuse kaitsmine ega finantsturu õiguspärase ja korrapärase 
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toimimise tagamine teabe avaldamisega teistsuguses ulatuses. Seega on valitud meede sobiv ja vajalik 
eesmärkide täitmiseks. 

6.10. Avalikustamise mõõdukuse üle otsustamisel on ühel vaekausil Admiral Markets AS-i huvi jätta Admiral 
Markets AS-i poolt toime pandud rikkumised ning nende rikkumiste tõttu rakendatav järelevalveline 
meede konfidentsiaalseks. Teisel vaekausil on aga Admiral Markets AS-i klientide, investorite ja avalikkuse 
huvi Admiral Markets AS-i tegevuse tõttu tekkinud võimalikest riskidest ja Admiral Markets AS-ile 
rakendatavast meetmest teada saada, samuti avalikkuse ja teiste finantsturu osaliste huvi finantsturu 
õiguspäraseks ja korrapärase toimimiseks. Samuti tuleb arvestada ettekirjutuse täitmise tagamise ning 
Admiral Markets AS-i poolt toime pandud rikkumistest tulenevate riskide edasikandumise ja 
eskaleerumise piiramise vajadust. Arvestades Admiral Markets AS-i poolt toime pandud ja ettekirjutuses 
kajastatud rikkumiste ulatust, olulisust ja mõju klientide huvidele, finantsturu usaldusväärsusele, 
stabiilsusele ja läbipaistvusele ning Admiral Markets AS-i tegevuse tõttu tekkinud olulist riski, kaaluvad 
ettekirjutusega saavutatavad eesmärgid ning avalikkuse, klientide ja finantsturu teiste osaliste huvid 
teada saada ettekirjutusest ja sellega rakendatavast meetmest selgelt üles Admiral Markets AS-i huvi 
hoida ettekirjutus konfidentsiaalsena. 

6.11. FIS § 54 lõikes 5 on sätestatud Finantsinspektsiooni õigus haldusakt avalikustada. Kõrgendatud nõuetega 
finantssektoris tegutseval isikul ei saa olla eeldust, et investorite, klientide ja avalikkuse huvide kaitse ning 
finantsturu õiguspärase ja korrapärase toimimise tagamise vajaduse esinemisel ei teavitata avalikkust 
tema poolt toime pandud olulistest rikkumistest ning nendest tulenevalt isikule rakendatud 
tegevuskeeldudest. Tegemist on Admiral Markets AS-i riisikoga, mida peab enda kohustuste, sealhulgas 
VPTS-i ja Tšehhi Vabariigi õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmata jätmisel arvestama. Nagu eespool 
põhjendatud, esinevad antud juhul FIS § 54 lõikes 5 sätestatud alused ettekirjutus avalikustada. FIS § 3 
lõikes 1 sätestatud finantsjärelevalve eesmärkide täitmiseks ning § 54 lõikes 5 sätestatud investorite, 
finantsjärelevalve subjektide klientide ja avalikuse kaitse ning finantsturu õiguspärase ja korrapärase 
toimimise tagamise eesmärkide täitmiseks tuleb ettekirjutus avalikustada. 

6.12. Arvestades eeltoodut ning samuti FIS § 3 lõiget 3, mille kohaselt teostatakse finantsjärelevalvet üksnes 
avalikust huvist lähtuvalt, on ettekirjutuse avalikustamine eesmärkide täitmiseks legitiimne, sobiv, vajalik 
ja mõõdukas meede. 

Resolutsioon 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Finantsinspektsiooni seaduse § 18 lõike 2 punktist 4, § 54 lõikest 5, § 
55 lõikest 1, § 6 lõike 1 punktidest 2, 3, 4 ja 6 ning väärtpaberituru seaduse § 64 lõike 10 punktist 2 ja § 
234 lõike 1 punktidest 1, 2 ja 3 ning § 235 punktist 1, Finantsinspektsiooni juhatus otsustas: 

1. keelata Admiral Markets AS-il (registrikood 10932555, aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn) Tšehhi 
Vabariigis asutatud filiaali kaudu alates otsuse jõustumisest mistahes investeerimisteenuste ja 
investeerimiskõrvalteenuste osutamine väärtpaberituru seaduse tähenduses; 

2. ettekirjutus avalikustada. 

Käesolev otsus jõustub selle teatavaks tegemisest Admiral Markets AS-ile. Ärakiri otsusest toimetatakse Admiral 
Markets AS-ile või tema poolt volitatud esindajale kätte seadusega ettenähtud korras. 

Käesoleva otsuse peale võib esitada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebuse 
Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest. 

Sunniraha kohaldamise hoiatus 

VPTS § 2341 lõike 1 kohaselt võib inspektsioon VPTS-i alusel tehtud ettekirjutuse või muu haldusakti täitmata 
jätmise või ebakohase täitmise korral rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (edaspidi 
ATSS) sätestatud korras. 
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ATSS § 7 lõike 1 punkti 3 kohaselt teeb haldusorgan enne sunnivahendi rakendamist adressaadile kirjaliku 
hoiatuse, milles peab sisalduma kuupäev, milleni on aega ettekirjutus vabatahtlikult täita. Hoiatus võib kaasneda 
ettekirjutusega. Sunniraha rakendamise hoiatuses märgitakse ettenähtud sunniraha summa (ATSS § 7 lõige 5). 

Käesolevaga hoiatab Finantsinspektsioon Admiral Markets AS-i ettekirjutuse täitmata jätmise või ebakohase 
täitmise korral sunniraha rakendamisega. 

VPTS § 2341 lõike 3 kohaselt on haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral sunniraha ülemmäär 
juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks ja 
järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid olenevalt sellest, 
milline summa on suurem, kokku kuni 15 000 000 eurot või kuni 15 protsenti aastasest kogukäibest vastavalt 
viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aastaaruandele või kuni kolmekordsele 
rikkumise tulemusel teenitud kasumile või kuni kolmekordsele rikkumise tulemusel ära hoitud kahjumile vastav 
summa, kui sellist kasumit või kahjumit on võimalik kindlaks teha. 

Finantsinspektsioon arvestab esimese sunniraha suuruse määramisel asjaolu, et käesoleva ettekirjutuse 
täitmata jätmisel Admiral Markets AS teenindab olemasolevaid kliente või loob uusi kliendisuhteid olukorras, 
kus ta Admiral Markets AS täida seaduse ja õigusakti nõudeid, takistab olulisel määral enda üle finantsjärelevalve 
teostamist ja sellega ohustab klientide ja investorite aga ka väärtpaberituru kui terviku huve ja Admiral Markets 
AS-i tegevust ning võib ohustada Eesti finantssüsteemi stabiilsust. 

Samas võtab Finantsinspektsioon esimese sunniraha suuruse määramisel arvesse ka seda, et sunniraha peab 
olema Admiral Markets AS-ile motiveeriv ettekirjutuse täitmiseks. Kuivõrd Admiral Markets AS on korduvalt ning 
oluliselt rikkunud õigusaktis sätestatud kohustusi esitada Tšehhi Vabariigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele 
aruandlust ning arvestades, et Admiral Markets AS-i tegevuse maht moodustab investeerimisühingute sektorist 
olulise osa, on vajalik tagada, et Admiral Markets AS-i tegevus oleks viidud kooskõlla seaduse ja õigusaktiga. 
Vastasel juhul kahjustab Admiral Markets AS-i selline tegevuse jätkamine ehk käesoleva ettekirjutuse 
mittetäitmine finantssüsteemi usaldusväärsust tervikuna ja sellega ka rahandus-ja majanduskäivet. 

Seetõttu on antud juhul käesoleva ettekirjutuse täitmine äärmiselt oluline, mille tõttu peab ka sunniraha olema 
vastavalt kõrgem keskmisest võimalikust sunniraha määrast. Admiral Markets AS-i kogu majanduslikku 
võimekust, tema tegevusmahtusid ning ulatust Eesti Vabariigi investeerimisühingute sektoris arvesse võttes 
leiab Finantsinspektsioon, et esimene sunniraha alla 32 000 euro ei pruugi Admiral Markets AS-ile olla piisavalt 
motiveeriv ning mõjus. 

Vastavalt eeltoodule ning lähtudes ATSS §-st 7 (kusjuures käesoleva ettekirjutuse erinevates osades on 
tuvastatavad kõik ATSS § 7 lõikes 1 sätestatud kohustuslikud osised) ja ATSS §-st 10, teeb Finantsinspektsioon 
sunniraha hoiatuse ning määrab sunnirahaks 32 000 eurot resolutsiooni punktis 1 märgitud keelu rikkumise eest. 

Finantsinspektsioonil on õigus sunniraha kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid arvesse võttes vähendada. 
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Lisaks käesolevas ettekirjutuses viidatud investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise alustele, 
juhime Admiral Markets AS-i tähelepanu, et VPTS § 58 lõike 2 punkti 6 kohaselt võib Finantsinspektsioon 
tunnistada kehtetuks investeerimisühingu tegevusloa, kui investeerimisühing ei ole ettenähtud tähtpäevaks või 
ulatuses täitnud Finantsinspektsioon'! ettekirjutust. 
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