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Hea Ühingujuhtimise Tava 

Käesolev Finantsinspektsiooni ülevaade käsitleb börsiemitentide ühingujuhtimise aruandeid, mis on koostatud 
2017. majandusaasta kohta. Varasemalt koostatud ülevaated aastate 2006 ja 2007, 2008, 2009 ning 2010 ja 
2011 kohta on kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee.  

Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi HÜT) koondab soovituslikud juhised äriühingu juhtimise paremaks 
korraldamiseks, ning on mõeldud täitmiseks eelkõige emitentidele, kelle poolt emiteeritud hääleõigust andvad 
väärtpaberid on võetud kauplemisele väärtpaberiturule. HÜT-i juhised on täitmiseks soovituslikud, kuid 
raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 242 sätestab reguleeritud turul kaubeldavate aktsiate emitendi 
kohustuse avaldada majandusaasta aruande tegevusaruandes eraldiseisva alajaotisena ühingujuhtimise 
aruande, mis annab asjakohast informatsiooni ühingus rakendatavate juhtimispõhimõtete kohta. Tulenevalt RPS 
§ 242 (3) ja § 312 (2) peab HÜT aruanne sisaldama järgnevat:  

1. viidet HÜT-ile, mida raamatupidamiskohustuslane rakendab;  

2. ülevaadet selle kohta, kuidas raamatupidamiskohustuslane on HÜT-i rakendanud; 

3. põhjalikku ja argumenteeritud selgitust selle kohta, miks raamatupidamiskohustuslane ei järgi HÜT-i; 

4. juhtimis- ja järelevalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja töö korraldatuse kirjeldust; 

5. teavet emitendis olulist osalust omavate isikute kohta vastavalt väärtpaberituru seaduse (edaspidi 
VPTS) §-s 9 sätestatule; 

6. teavet spetsiifilisi kontrolliõigusi andvate väärtpaberite omanike kohta ja nende õiguste kirjeldus; 

7. teavet kõigi hääleõigust käsitlevate piirangute või kokkulepete ja eelisaktsia hääleõiguse olemasolu, 
sealhulgas hääleõiguse piiramine teatud protsentuaalse osaluse või häälte arvuga, hääleõiguse 
kasutamisele seatavad tähtajad või süsteemid, mille korral väärtpaberitega seotud rahalised õigused ja 
väärtpaberite omamine on koostöös äriühinguga teineteisest lahutatud; 

8. äriühingu juhatuse liikmete valimise, määramise, tagasiastumise ja tagasikutsumise sätted ja reeglistik, 
mis on kehtestatud õigusaktidega; 

9. äriühingu põhikirja muutmise sätted ja reeglistik, mis on kehtestatud õigusaktidega; 

10. äriühingu juhatuse liikmete volitusete kirjeldust, sealhulgas volitused aktsiaid emiteerida ja tagasi osta; 

11. sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide peamiste tunnusjoonte kirjeldust seoses raamatupidamise 
aastaaruande koostamise protsessiga. 

Seega on börsil kaubeldavate aktsiate emitentidel kohustus koostada iga majandusaasta kohta ühingujuhtimise 
aruanne põhimõttel ,,täidan või selgitan“ ning lisaks tuleb HÜT aruandes esitada teave börsiemitendi olulisemate 
ühingujuhtimise aspektide kohta.  

Käesolev ülevaade kajastab järgmiste börsiemitentide 2017 majandusaasta kohta koostatud HÜT-i aruandeid 
ning 2017. aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekuid: 

1. AS Arco Vara (edaspidi Arco Vara) 

2. AS Baltika (edaspidi Baltika) 

3. EfTEN Real Estate Fund III AS (edaspidi EfTEN) 

4. AS Ekspress Grupp (edaspidi Ekspress) 

http://www.fi.ee/
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5. AS Harju Elekter (edaspidi Harju Elekter) 

6. AS LHV Group (edaspidi LHV) 

7. AS Merko Ehitus (edaspidi Merko) 

8. Nordecon AS (edaspidi Nordecon) 

9. Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OEG) 

10. AS PRFoods (edaspidi PRFoods) 

11. AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) 

12. AS Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) 

13. AS Skano Group (edaspidi Skano) 

14. AS Tallink Grupp (edaspidi Tallink) 

15. Tallinna Kaubamaja Grupp AS (edaspidi Kaubamaja) 

16. AS Tallinna Sadam (edaspidi Tallinna Sadam) 

17. AS Tallinna Vesi (edaspidi Tallinna Vesi) 

18. AS Trigon Property Development (edaspidi Trigon) 

Tallinna Sadam noteeriti Tallinna Börsil 13.06.2018, kuid on kajastatud 2017. aasta HÜT-i kohta koostatud 
ülevaates, kuna ettevõte esitas 2017. aasta kohta HÜT aruande. EfTEN noteeriti Tallinna Börsil 01.12.2017. EfTEN 
ja Tallinna Sadam ei pidanud aktsiate noteerimiseni HÜT soovitusi järgima ning seetõttu ei ole ka kõik 
soovituslikud HÜT punktid täidetud. OEG aktsiad ei ole enam Tallinna Börsil noteeritud, kuid on lisatud 2017. 
aasta kohta koostatud HÜT ülevaatesse, kuna emitent oli 2017. aastal Finantsinspektsiooni järelevalve all. 
Ülevaade järgib HÜT-i ülesehitust ning on jaotatud vastavateks osadeks ning konkreetseteks punktideks. 
Finantsinspektsioon ei ole kõikide punktide täitmist kontrollinud. 

Emitentide HÜT-i järgimise põhimõtted 

Emitendid on kirjeldanud HÜT-i järgimise põhimõtteid HÜT aruannetes järgnevalt: 

1. Arco Vara esitab koos majandusaasta aruandega ka HÜT aruande, milles ettevõtte juhtkond kinnitab 
HÜT nõuete järgimist. Ettevõte kinnitab HÜT aruandes, et osas milles HÜT nõudeid järgitud ei ole, on 
see eraldi välja toodud ning selgitatud mittejärgimise põhjuseid. 

2. Baltika on HÜT aruandes avaldanud, et järgib suures osas HÜT-is toodud juhiseid ning HÜT-i nõuete 
mittejärgimise põhjuseid on selgitatud. Lisaks on Baltika märkinud HÜT aruandes, et on andnud 
täiendavat informatsiooni 2017. aastal toimunud üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse kohta ning 
selgitatud Baltika juhtimise põhimõtteid. Baltika HÜT aruanne viitab konkreetsetele punktidele, mida 
ettevõte ei ole järginud. 

3. EfTEN kinnitab HÜT aruandes, et järgib HÜT-i alates fondi aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 
01. detsembrist 2017. aastal, välja arvatud kui aruandes on märgitud teisiti. Varasemalt ei olnud HÜT-i 
järgmine fondile kohustuslik, kuna fond on aktsiaseltsina asutatud investeerimisfond. 

4. Ekspress on märkinud HÜT aruandes, et mõningaid HÜT soovitusi järgitakse osaliselt. Ekspress ei ole 
märkinud, kas ülejäänud soovitusi, mida aruandes välja ei ole toodud, järgitakse täielikult. HÜT aruanne 
viitab konkreetsetele punktidele.  
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5. Harju Elekter märgib HÜT aruandes, et järgib suures osas HÜT juhiseid, mõningaid juhiseid ei järgita, 
mille põhjuseks on peamiselt ettevõtte ärivaldkonna iseärasused. Ettevõte on ära toonud ja selgitatud 
nende HÜT-i nõuete, mis ei ole täidetud, mittejärgimise põhjuseid. Lisaks kirjutab Harju Elekter HÜT 
aruandes, et on andnud täiendavat informatsiooni 2017. aasta üldkoosoleku, ettevõtte nõukogu ja 
juhatuse ning juhtimispõhimõtete kohta. HÜT aruanne viitab konkreetsetele HÜT punktidele. 

6. LHV on HÜT järgimise kohta märkinud, et emitent järgib tava, välja arvatud juhul, kui aruandes on 
märgitud teisiti. Ettevõte on lähtunud aruande koostamisel HÜT-i ülesehitusest ning viitab ka 
konkreetsetele punktidele. 

7. Merko on HÜT järgimise kohta märkinud, et ettevõte on järginud kõiki põhimõtteid, välja arvatud punkti 
2.2.7, mille mittejärgimise põhjuseid on HÜT aruandes selgitatud.  

8. Nordecon on märkinud HÜT aruandes, et ettevõte järgis 2017. aastal HÜT juhiseid, välja arvatud kui 
aruandes on märgitud teisiti. 

9. OEG märgib HÜT aruandes, et on aruande täitmisel lähtunud põhimõttest, et neid punkte, mida 
ettevõte ei järgi, on selgitatud koos viitega vastavale HÜT punktile.  

10. PRFoods on märkinud HÜT aruande täitmise kohta, et nende HÜT nõuete kohta, mis ei ole hetkel 
täidetud, on ära toodud mittejärgimise põhjused. PRFoods on HÜT aruandes kirjutanud, et lisaks on 
antud täiendavat informatsiooni üldkoosoleku, ettevõtte nõukogu ja juhatuse ning PRFoods 
juhtimispõhimõtete kohta. PRFoods ei märgi konkreetseid HÜT-i punkte, kuid on lähtunud HÜT aruande 
koostamisel HÜT-i ülesehitusest ning jaotanud HÜT aruande teksti HÜT-i osadele vastavalt. 

11. Pro Kapital selgitab HÜT aruandes, et kirjeldab ,,järgi või selgita” põhimõtte kohaselt emitendi 
juhtimistavasid HÜT aruandes ning kinnitab, kas ta järgib soovitusi või mitte. Kui emitent ei järgi HÜT 
soovitusi, esitab ta aruandes mittejärgimise põhjendused. Aruande koostamisel on lähtutud HÜT-i 
ülesehitust ning konkreetsetest HÜT-i punktidest.  

12. SFG kinnitab HÜT aruandes, et oma parimate teadmiste järgi on  nemad omalt poolt kõik teinud 
tagamaks ettevõtte juhtimispraktikate vastavuse HÜT-iga kõigis olulistes punktides aruandeaasta 
jooksul. Kui juhtimispraktikad juhatuse ja/või nõukogu arvates HÜT-i sätetest 2017. aasta jooksul 
kõrvale kaldusid, on selliseid hälbed põhjendatud. 

13. Skano on märkinud HÜT aruandes, et lähtub suures osas HÜT-i juhistest ning selgitab nende punktide 
mittejärgimise põhjuseid, mida ei ole hetkel täidetud. Skano lähtub HÜT aruande koostamisel 
konkreetsetest HÜT-i punktidest, ning kinnitab HÜT aruandes, et kõikides muudes küsimustes vastab 
emitendi tegevus HÜT kehtestatud nõuetele. 

14. Tallink kinnitab HÜT aruandes, et järgib tava, välja arvatud juhul, kui aruandes ei ole märgitud teisiti. 

15. Kaubamaja kinnitab HÜT aruandes, et järgib valdavas ulatuses HÜT juhiseid. Kaubamaja selgitab, et 
kirjeldab HÜT aruandes ettevõtte juhtimispõhimõtteid ja 2017. aastal toimunud üldkoosolekuid 
lähemalt ning põhjendab HÜT punkte, mida ei järgita.  

16. Tallinna Sadama HÜT aruande järgi lähtub ettevõte kontserni juhtimisega seotud küsimuste 
lahendamisel enamasti HÜT soovituslikest juhistest. Kuna Tallinna Sadam kuulus kuni aktsiate 
noteerimiseni 2018. aastal 100% Eesti Vabariigile, on sellest tingitud spetsiifilised iseärasused ning 
seetõttu ei järgi Tallinna Sadam mõningaid HÜT-i soovituslike juhiseid. Emitent on esitatud viited 
nendele HÜT-i sätetele, mida ei järgita ja lisanud põhjendused mittejärgimise kohta.  

17. Tallinna Vesi on HÜT aruande järgi võtnud endale kohustuse antud tava põhimõtteid järgida ja kirjutab 
HÜT aruandes, et on seda kogu 2017. aasta jooksul teinud.  Tallinna Vesi ei järginud teatud HÜT soovitusi 
ning selgitas HÜT aruande järgi, miks ta neid ei järgi.  

18. Trigon kinnitab HÜT aruandes, et järgib suures osas HÜT-is toodud juhiseid, ning kinnitab, et esitab 
selgitused nende HÜT punktide osas, mida osaliselt või täielikult 2017. aastal ei täidetud.  
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HÜT-i aruannete täitmise kokkuvõte 

Börsiemitentidel on kohustus koostada iga majandusaasta kohta HÜT aruanne põhimõttel ,,täidan või selgitan“ 
ning lisaks tuleb esitada teavet börsiemitendi olulisemate ühingujuhtimise aspektide kohta. Kõik börsiemitendid 
on viidanud HÜT-ile, mida emitent rakendab ning kõikidel emitentidel on ülevaade selle kohta, kuidas 
raamatupidamiskohustuslane on HÜT-i rakendanud. Mõni emitent on esitanud põhjalikuma ülevaate HÜT-i 
täitmise kohta ning mõni vähem põhjalikuma, kuid üldjoones on kõik emitendid vähemalt enamusi HÜT soovitusi 
enda HÜT ülevaadetes kajastanud. Järgnevalt on toodud suuremate puuduste loetelu seoses HÜT-i täitmisega: 

 paljud emitendid esitavad teavet valikuliselt, mitmed emitendid märgivad teatud põhimõtete täitmist, 
kui tegelikkuses põhimõtet ei ole järgitud; 

 mitmed emitendid on märkinud, et kõik HÜT-i aruandes mitte käsitletud punktid on täidetud, kui 
tegelikkuses on veel HÜT põhimõtteid mida ettevõte ei järgi, kuid HÜT aruandes ei ole ettevõte 
mittejärgimist avalikustanud ega selgitanud; 

 enamus emitentidel on puudu põhjalik ja argumenteeritud selgitus selle kohta, miks emitent ei järgi 
HÜT-i. Osade põhimõtete mittejärgimist selgitatakse põhjalikult, teiste põhimõtete mittejärgimist ei 
selgitata üldse; 

 juhtimis- ja järelevalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja töökorralduste kirjeldust on 
mitmel emitendil kirjeldatud minimaalselt, ainult ühe lausega, mõni emitent on jätnud kirjeldamata 
näiteks auditikomitee tegevuse; 

 emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile  makstud tasusid ning 
tasude maksmise põhimõtteid. Makstud tasu ega tasude maksmise põhimõtteid ei avaldata isegi juhul, 
kui nõue tuleneb seadusest;  

 aktsionäridele esitatakse üldkoosoleku eel puudulik informatsioon, samuti ei viida üldkoosolekut läbi 
lähtudes HÜT-i soovitustest. Mitmel emitendil puudub teave selle kohta, kus saab tutvuda 
üldkoosoleku eel esitatud küsimustega, samuti esitatakse osa üldkoosolekut puudutavast 
informatsioonist suuliselt ja seetõttu ei saa antud informatsiooniga üldkoosoleku eel tutvuda. Mitmed 
emitendid ei esitata nõukogu liikmete valimisel informatsiooni nõukogu liikmete kohta. Üldkoosoleku 
läbiviijaks ei valita selleks sobivat isikut, samuti ei osale üldkoosolekul kõik HÜT-i järgi soovitatud 
inimesed. 
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I Aktsionäri õiguste teostamine ja üldkoosoleku läbiviimine  

Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, võttes vastu aktsiaseltsi kõige olulisemaid 
otsuseid: põhikirja kinnitamine ja selle muutmine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine, 
aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitori valimine, 
aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine jne. Kuna aktsionärid ei osale aktsiaseltsi 
igapäevases juhtimises ega teosta otsest järelevalvet ettevõtte igapäevase juhtimise üle, on eriti oluline 
aktsionäride põhjalik informeerimine aktsionäride üldkoosolekul otsustamisele tulevate küsimustega seotud 
asjaoludest. Üldkoosolekul informeeritud otsuste tegemiseks on oluline, et aktsionär saaks küsimusi päevakorra 
punktide kohta esitada juba enne koosoleku toimumist ning äriühingu juhatus nendele küsimustele võimalusel 
juba enne koosolekut ka vastaks. Aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest juhindudes tuleks kõik esitatud 
küsimused ja neile koostatud vastused enne üldkoosolekut kõikidele aktsionäridele võrdselt kättesaadavaks 
teha, milleks on lihtne ja sobiv koht äriühingu veebileht.    

Lisaks enne üldkoosolekut avaldatavale teabele üldkoosolekul otsustamisele tulevate küsimuste kohta on oluline 
ka üldkoosoleku läbiviimine sellisel viisil, et aktsionärid saaksid piisava ülevaate iga päevakorra punkti kohta ning 
esitada vajadusel täpsustavaid küsimusi või paluda selgitusi. Seetõttu soovitab HÜT üldkoosolekul osaleda 
võimalusel kõikidel juhatuse ja nõukogu liikmetel ning audiitoril, samuti nõukogu liikmel ja audiitori kandidaadil. 
Oluline on, et üldkoosoleku juhataja oleks sõltumatu, ning seetõttu soovitab HÜT, et üldkoosoleku juhatajaks ei 
valita nõukogu esimeest ega juhatuse liiget. 

Lisaks üldkoosolekule toimus erakorraline üldkoosolek 8 emitendil (Arco Vara, EfTEN, Nordecon, PRFoods, Pro 
Kapital, SFG, Skano, Trigon). Kuna EfTEN noteeriti 2017. aasta lõpus, siis ei ole EfTEN-il tavapäraselt teistele 
emitentidele üldkoosoleku kokkukutsumise teadet börsisüsteemis. Kuna Tallinna Sadam noteeriti 2018. aastal, 
siis ei ole Tallinna Sadamal üldkoosoleku kokkukutsumise teadet börsisüsteemis, samal põhjusel ei ole Tallinna 
Sadam järginud üldkoosoleku korraldamisega seotud HÜT punkte.  

Järgnevalt on märgitud erinevad HÜT-is esinevad täitmiseks soovituslikud punktid ning hinnatud on nende 
punktide täitmist börsiemitentide poolt.  

HÜT 1.1.1. Igale aktsionärile tagatakse õigus osaleda üldkoosolekul, võtta üldkoosolekul sõna päevakorras 

esitatud teemadel ning esitada põhjendatud küsimusi ja teha ettepanekuid.   

/—/ 

Emitent võimaldab aktsionäril esitada küsimusi päevakorras nimetatud teemade kohta ka enne 

üldkoosoleku toimumise päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näitab emitent aadressi või e-posti 

aadressi, kuhu aktsionär saab küsimuse saata. Emitent tagab põhjendatud küsimustele vastamise kas 

üldkoosolekul vastava teema arutamise ajal või enne üldkoosoleku toimumist, jättes aktsionärile mõistliku 

aja vastusega tutvumiseks. Võimalusel vastab emitent esitatud küsimustele juba enne üldkoosoleku 

toimumist ning avaldab küsimuse ja vastuse emitendi veebilehel. 

 /—/ 

Emitendid märgivad tihti, et küsimused ja vastused hoitakse veebilehel vähemat seni kuni toimub järgmine 
üldkoosolek ning seetõttu ei saa küsimuste ja vastuste avaldamist veebilehel hiljem kontrollida. Samuti ei saa 
tutvuda investorid hilisema huvi korral üldkoosoleku eel esitatud küsimuste ja vastustega. Oluline on 
üldkoosoleku kokkukutsumise teates viidata sellele, kuhu saab saata päevakorraga seotud küsimused ning 
samuti sellele, kus esitatud küsimustega tutvuda saab. Soovitatav on märkida HÜT aruandes, kas küsimusi esitati 
ning kajastada esitatud küsimuste ning nende vastuste kokkuvõte või viidata sellele kus esitatud küsimuste ja 
vastustega tutvuda saab.  
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2017. aastal toimunud üldkoosoleku kokkukutsumise teates näitasid aadressi või e-posti aadressi, kuhu aktsionär 
saab küsimusi saata enamus börsiemitente (Arco Vara, Baltika, Harju Elekter, LHV, Merko, Nordecon, OEG, 
PRFoods, Kaubamaja, Pro Kapital, Tallink, Tallinna Vesi, SFG). Lisaks esitasid Trigon ja Skano  eraldi dokumendis 
teabe üldkoosoleku päevakorda puudutavate küsimuste esitamise võimaluste kohta. Teave üldkoosoleku 
päevakorda puudutavate küsimuste esitamise võimaluste kohta puudus Ekspressil. Tallinna Sadam ja EfTEN ei 
pidanud 2017. aastal saatma aktsionäridele üldkoosoleku kokkukutsumise teadet. Seega on aadressi või e-posti 
aadressi üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidanud 15 emitenti. 

HÜT-i järgi vastab võimalusel  emitent esitatud küsimustele juba enne üldkoosoleku toimumist ning avaldab 
küsimuse ja vastuse emitendi veebilehel. Antud võimalust on HÜT aruande järgi kasutanud 8 emitenti, 8 emitenti 
ei ole märkinud, kus esitatud küsimustega tutvuda saab. 12 emitenti ei ole käsitlenud seda, kas 2017. aasta 
üldkoosoleku kohta esitati küsimusi, 4 emitenti kinnitas, et üldkoosoleku kohta ei esitatud küsimusi. Kaks 
emitenti ei pidanud antud HÜT-i nõudeid täitma. 

Mitme emitendi HÜT aruandes puudus teave selle kohta, kus esitatud küsimustega tutvuda saab ning kas 
küsimusi üldkoosoleku kohta esitati (Trigon, Ekspress, PRFoods, SFG, Tallink, LHV, Kaubamaja). Skanol puudus 
teave selle kohta, kus küsimustega tutvuda saab, kuid ettevõte märkis HÜT aruandes, et küsimusi üldkoosoleku 
kohta ei esitatud. HÜT aruande või üldkoosoleku kokkukutsumise teate kohaselt avaldavad mitmed emitendid 
(Arco Vara, Baltika, Harju Elekter, Merko, Nordecon, OEG, Tallinna Vesi, Pro Kapital) aktsionäride esitatud 
küsimused ja vastused  enda veebilehel. Vastav rubriik 2017. aasta kohta on olemas vaid Baltika veebilehel, kuid 
see ei kajasta küsimuste esitamise kuupäevi, osadest küsimustest ja vastustest nähtub mis ajaperioodil on need 
esitatud.   

Pro Kapital, Nordecon ja Tallinna Vesi on HÜT aruandes märkinud, et küsimusi ei esitatud üldkoosoleku eel ega 
vältel. Arco Vara, Merko ja OEG ei ole märkinud, kas üldkoosoleku kohta esitati küsimusi. 

EfTEN ega Tallinna Sadam ei ole märkinud, kas üldkoosoleku kohta esitati küsimusi, 2017. aasta üldkoosoleku 
toimumise ajal ei olnud neil ka seda kohustust, ettevõtted ei ole HÜT aruandes käsitlenud seda kus edaspidi 
avaldatakse aktsionäride esitatud küsimused.  

HÜT 1.2.3. Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega 

avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul 

viisil kättesaadav. 

/—/  

Nõukogu liikme kandidaadi kohta avaldatakse andmed tema osalemise kohta teiste äriühingute 

nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös. 

Emitendi nõukogusse vajalike teadmiste ja kogemustega ning piisava ajaressursiga isikute valimiseks on oluline 
olla informeeritud kandidaadi taustast, töökogemusest ning tegevusest teistes äriühingutes. Oluline on anda 
aktsionäridele põhjalik ülevaade nõukogu liikmete kohta enne üldkoosoleku toimumist, ülevaade on oluline ka 
seniste nõukogu liikmete volituste pikendamise puhul, et kajastada nõukogu liikme kohta ajakohane 
informatsioon ning viia aktsioonärid kurssi toimunud muudatustega.    

Emitendi veebilehel avalikustatud olulist teavet 2017. aastal toimunud üldkoosoleku kohta ei leia kõikide 
emitentide veebilehtedelt, kuna mitmed emitendid hoiavad avalikustatud teabe veebilehel üleval kuni järgmise 
üldkoosoleku toimumiseni. Seetõttu ei saa teabe olemasolu hiljem kontrollida. Samuti ei saa investorid hilisema 
huvi korral tutvuda üldkoosoleku päevakorra juurde käivate dokumentidega, nagu näiteks nõukogu aruandega, 
üldkoosolekul kinnitavate lepingute projektidega, üldkoosoleku protokolliga jne.  

2017. aasta üldkoosoleku eel avaldatud dokumendid on praegu veel kättesaadavad 12 emitendi veebilehel (Arco 
Vara, LHV, Merko, Nordecon, OEG, PRFoods, SFG, Pro Kapital, Tallinna Vesi, Trigon, Tallink, Skano). Ülejäänud 
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emitentide veebilehtedel ei ole dokumendid enam kättesaadavad, EfTEN ja Tallinna Sadam ei pidanud antud 
HÜT punkti 2017. aastal täitma. 

Antud HÜT soovitust nõukogu liikme kandidaadi osas on täitnud vähesed emitendid. Nõukogu liikmete osas ei 
toimunud muudatusi 2017. aastal 8 emitendil (Arco Vara, Baltika, EfTEN, Ekspress, Nordecon, OEG, Kaubamaja, 
Pro Kapital). Vaadeldaval perioodil oli üldkoosoleku päevakorras uue nõukogu liikme valimine või senise nõukogu 
liikme volituste pikendamine 10 emitendil (Harju Elekter, LHV, Merko, SFG, Skano, Trigon, Tallink, Tallinna 
Sadam, Tallinna Vesi, PRFoods), neist 5 valis nõukogusse uued liikmed.  

Nõukogu liikme kandidaadi kohta andmete avaldamist tema osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, 
juhatuse või tegevjuhtkonna töös on üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldanud vaid Skano ning Trigon. 
Tallinna Vesi on avaldanud antud andmed nõukogu liikmete kohta eraldi rubriigina 2017. aasta üldkoosoleku 
kohta käivas osas enda veebilehel. Trigon kutsus nõukogust tagasi 1 liikme ning nimetas nõukogusse 1 liikme. 
Skano kutsus nõukogust tagasi 2 liiget, määras 2 uut liiget ning pikendas 1 liikme volitusi. Tallinna Vesi kutsus 
tagasi nõukogu liikme, pikendas ametiaega ning valis uue liikme.  

Toimusid muudatused Tallinna Sadama nõukogus, kus kutsuti 3 nõukogu liiget tagasi ning määrati 3 nõukogu 
liiget juurde, informatsioon nõukogu liikmete kohta on kättesaadav emitendi veebilehel. 2017. aastal ei olnud 
ettevõttel kohustuslik HÜT-ist tulenevaid nõudeid järgida.  

Harju Elekter pikendas aktsionäride korralisel üldkoosolekul 4 nõukogu liikme volitusi ning valis 1 uue nõukogu 
liikme. Andmed nõukogu liikmete osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuse või tegevjuhtkonna 
töös on kättesaadavad emitendi veebilehel. Kuna 2017. aasta üldkoosoleku kohta avaldatud dokumendid pole 
enam käesoleval hetkel kättesaadavad emitendi veebilehel, siis ei ole teada kas nõukogu liikme kandidaadi 
informatsioon oli kättesaadav enne üldkoosolekut. 

Merko pikendas kolme senise nõukogu liikme volitusi ning emitendi veebilehel on kättesaadav nõukogu liikmete 
osalemine teiste äriühingute nõukogude, juhatuse või tegevjuhtkonna töös. 

Tallink on pikendanud nõukogu liikme volitusi ning emitendi veebilehel on kättesaadav informatsioon nõukogu 
liikmete osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuse või tegevjuhtkonna töös. Antud informatsioon 
on kättesaadav vaid inglise keeles. 

PRFoods on samuti pikendanud nõukogu liikme volitusi, ettevõtte veebilehel on kättesaadav terviklik 
informatsioon kõikide nõukogu liikmete kohta peale nõukogu esimehe, kelle osalemise loetelu teiste äriühingute 
nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös on jäetud lahtiseks.  

LHV on pikendanud nõukogu liikmete volitusi, kuid emitendi veebilehel on kättesaadav vaid osaline 
informatsioon nõukogu liikmete osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuse või tegevjuhtkonna 
töös. Osaline informatsiooni kättesaadavus tuleneb asjaolust, et kõikide nõukogu liikmete kohta ei avaldata kogu 
informatsiooni nõukogude liikmete osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuse või tegevjuhtkonna 
töös, vaid jäetakse loetelu avatuks.  

Harju Elekter, Merko, Tallink, PRFoods ning LHV on pikendanud seniste nõukogu liikmete volitusi ning emitentide 
veebilehtedelt ei nähtu, et nõukogu liikmete volituste pikendamisel on eraldi dokumendina avaldatud andmed 
nende osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös. Kui emitendi 
veebilehel olid olemas andmed nõukogu liikmete kohta ka 2017. aasta üldkoosoleku toimumise ajal,  saab seda 
HÜT punkti lugeda täidetuks. Harju Elektri veebilehelt ega HÜT aruandest ei nähtu, kas uue nõukogu liikme kohta 
olid kättesaadavad andmed tema osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuste või 
tegevjuhtkondade töös. 

SFG on samuti pikendanud nõukogu liikme volitusi, kuid nõukogu liikmete osalemist teiste äriühingute 
nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkondade töös ei ole avaldatud ei üldkoosoleku kokkukutsumise teates, 
ettevõtte kodulehel ega HÜT aruandes.   
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HÜT 1.2.4. Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda 

ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta. /—/ 

Kõik börsiemitendid, välja arvatud EfTEN ja Tallinna Sadam, on antud HÜT punkti täitnud avaldades nõukogu 
ettepanekud emitendi veebilehel eraldi dokumendina või avaldades ettepanekud üldkoosoleku kokkukutsumise 
teates. EfTEN ega Tallinna Sadam ei täitnud antud HÜT punkti, kuna neil ei olnud 2017. aasta üldkoosoleku 
toimumise ajal antud kohustust. 

HÜT 1.3.1. /—/ Üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu esimeest ega juhatuse liiget. 

Aktsionäride seisukohast on oluline, et üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu esimeest ega juhatuse liiget. 
Sama HÜT punkti kohaselt peab olema üldkoosolek sujuv, kuid kiire ning samas peab arvestama kõikide 
huvitatud isikute huve koosoleku läbiviimisel. Seda saab tagada siis kui üldkoosoleku juhataja ei ole nõukogu 
esimees ega juhatuse liige. Kuna juhatuse liikmed ja nõukogu esimees peavad koosolekul HÜT punkti 1.3.2. 
kohaselt igal juhul viibima siis on tagatud ka informatsiooni õigeaegne kättesaadavus. 

Üldkoosoleku juhatajaks ei ole nõukogu esimeest ega juhatuse liiget valinud üldkoosoleku protokolli või HÜT 
aruande järgi 11 emitenti (Arco Vara, Baltika, LHV, Merko, Nordecon, Kaubamaja, PRFoods, Pro Kapital, Tallink, 
Tallinna Vesi, Skano). Antud punkti ei ole täitnud ega mittetäitmist selgitanud 2 emitenti (Ekspress, SFG). 
Ekspress ja SFG valisid üldkoosoleku protokolli järgi koosoleku läbiviijaks juhatuse liikme ning HÜT aruandes 
valikut ei põhjendata. 

Trigon valis üldkoosoleku juhatajaks juhatuse liikme ning selgitas seda sellega, et juhatuse liikmel on parim 
ülevaade ettevõtte tegevusest ning koosoleku juhatamine on efektiivsem ning sujuvam. Antud selgitusega ei saa 
nõustuda, kuna juhatuse liige saab ka üldkoosolekul viibides anda ettevõtte tegevusest ülevaadet ning selleks ei 
pea olema juhatuse liige ilmtingimata koosoleku läbiviija.  

Antud HÜT nõue ei rakendunud EfTEN-ile ega Tallinna Sadamale 2017. aasta üldkoosoleku läbiviimise ajal. 
Üldkoosoleku juhataja kohta pole informatsioon kättesaadav Harju Elektril ega OEG-l.  

HÜT 1.3.2. Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu 

liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest.  

Üldkoosolekul osalevad nõukogu liikme kandidaat, kes ei ole varem emitendi nõukogu liikmeks olnud ja 

audiitori kandidaat. 

Antud punkti täitmise või mittetäitmise kajastamisel tuleks HÜT aruandes ära märkida ka see, kas üldkoosolekul 
osalesid kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees või lisaks ka teised nõukogu liikmed ning vähemalt üks 
emitendi audiitor. Kui mõni isikutest üldkoosolekul ei osalenud siis tuleks ära märkida see, mis põhjusel isik ei 
osalenud. 

Antud punkti täitmist kinnitavad 6 emitenti (Baltika, LHV, OEG, Kaubamaja, Tallink, Tallinna Vesi). Antud HÜT-i 
soovituse osalist täitmist on selgitanud 3 emitenti (EfTEN, Pro Kapital, Trigon) ning antud punkti osalist 
mittetäitmist ei ole selgitanud või üldse käsitlenud 8 emitenti (Arco Vara, Ekspress, Harju Elekter, Skano, Merko, 
Nordecon, PRFoods, SFG).  

EfTEN on märkinud, et 2017. aasta üldkoosolekutel osales juhatus ning nõukogu, audiitori ei osalenud 
üldkoosolekutel HÜT aruande järgi, kuna majandusaasta aruandele anti märkusteta sõltumatu vandeaudiitori 
aruanne. EfTEN ja Tallinna Sadam ei pidanud antud punkti 2017. aastal täitma.  
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Arco Vara kohta on teada ainult juhatuse liikme osalemine üldkoosolekutel, teiste osalejate kohta informatsioon 
puudub. Ekspress on HÜT aruandes kajastanud, et üldkoosolekul osalesid kõik juhatuse liikmed, ülejäänud 
osalejate kohta informatsioon puudub. Ekspress on avaldanud 76 leheküljelise üldkoosolekul osalejate 
registreerimisnimekirja, sealt koosolekul osalejate kohta informatsiooni otsimist ei saa pidada mõistlikuks.  

Harju Elekter on HÜT aruandes märkinud, et üldkoosolekul osalesid ettekannetega juhataja, nõukogu esimees 
ning ettevõtte audiitor, teiste üldkoosolekul osalejate kohta informatsioon puudub. Pole teada, kas 
üldkoosolekul osalesid teised juhatuse liikmed ning nõukogu liikme kandidaat. Ettevõte pole antud punkti 
mittekajastamist HÜT aruandes selgitanud. 

Skano märkis HÜT aruandes, et ettevõtte audiitor ei osalenud üldkoosolekul, kuna juhatus ei pidanud seda 
vajalikuks, ning lisas, et audiitor oli kättesaadav telefoni teel, samuti ei osalenud üldkoosolekul nõukogu liikmed 
ning nende mitteosalemist ei ole selgitatud. Erakorralist üldkoosolekut ei ole Skano HÜT aruandes käsitlenud. 

Trigoni üldkoosolekult puudus osalejana ettevõtte audiitor, audiitori mitteosalemist põhjendas ettevõte sellega, 
et päevakorras ei olnud punkte, mis vajasid audiitori kommentaari ning ettevõttel oli kokkulepe audiitorile 
helistamiseks aktsionäride küsimuste korral. Koosolekul osales üks nõukogu liige, ettevõte ei täpsustanud, kas 
see oli nõukogu esimees. Erakorralist üldkoosolekut ei ole Trigon HÜT aruandes käsitlenud. 

Pro Kapital on põhjendanud kahe nõukogu liikme ja juhatuse liikme mitteosalemist üldkoosolekul sellega, et nad 
olid hõivatud muude töökohustustega. Erakorralisel üldkoosolekul ei osalenud ühingu  nõukogu liikmed ning 
osad juhatuse liikmed, kuna koosoleku lühike etteteatamise tähtaeg ei võimaldanud neil muude töökohustuste 
teostamist edasi lükata, samuti ei osalenud audiitor, kuna päevakorras puudusid audiitori selgitust vajavad 
punktid.  

Antud punkti osalist mittetäitmist ei selgita Merko, kelle üldkoosolekul ei osalenud nõukogu esimees. 
Üldkoosolekul ei osalenud ka nõukogu liikmed, nõukogu liikmete osalemine on HÜT-i kohaselt soovituslik.   

PRFoodsi üldkoosoleku kohta on teada vaid see, et ettekandega esines emitendi juhataja. Ülejäänud osalejate 
kohta pole informatsioon kättesaadav.  

Nordeconi korralisel üldkoosolekul ei osalenud nõukogu esimees, osad juhatuse liikmed ning audiitor, koosolekul 
mitteosalemist ei ole põhjendatud. Erakorralisel koosolekul ei osalenud emitendi juhatuse liikmed ning juhatuse 
liikmete mitteosalemist ei ole selgitatud. 

SFG-l on mõlemal koosolekul osalenud juhatus, erakorralisel üldkoosolekul kaheliikmeline ning korralisel 
üldkoosolekul üheliikmeline. Koosolekutel ei osalenud nõukogu esimees seoses oma kohustuste täitmisega 
välismaal. Audiitori ning teiste nõukogu liikmete mitteosalemist ei ole märgitud ega selgitatud.  

HÜT 1.3.3. Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga 

kulukas, üldkoosoleku jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (nt Internet). 

Antud HÜT soovitus on kajastatud ka äriseadustiku (ÄS) § 2901 ja § 2981. Antud HÜT punkti täitis osaliselt vaid 
PRFoods, kes võimaldas üldkoosoleku jälgimist ja küsimuste esitamist sidevahendite kaudu, kuid mitte 
hääletamist. Ülejäänud emitendid ei võimalda üldkoosoleku jälgimist ega sellest osavõttu sidevahendite kaudu. 
Mitmed emitendid märgivad HÜT aruandes, et ei täita antud punkti kuna neil puuduvad tehnilised vahendid, 
seda ei saa käsitleda piisava põhjendusena ning lisaks tuleks selgitada, miks tehnilised vahendid puuduvad. 
Samuti pole piisav põhjendus see, et emitent ei pea antud HÜT soovituse järgimist otstarbekaks, tuleks märkida, 
miks antud punkti järgimine ei ole otstarbekas. Seejuures tuleb märkida, et ka PRFoodsil puuduvad vastavad 
tehnilised vahendid, kuid emitent otsustas üldkoosoleku läbiviimisel kasutada Nasdaq Baltic veebiseminari 
teenust. 

Baltika põhjendab, et ettevõttel puuduvad vastavad tehnilised vahendid võimaldamaks üldkoosoleku jälgimist 
sidevahendite kaudu ning sellest osavõttu ei võimaldata, kuna aktsionäride isiku tuvastus on liiga keeruline ning 
kulukas. Harju Elekter on märkinud, et ettevõttel puuduvad vastavad tehnilised vahendid, kuna ettevõte pole 
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pidanud nende soetamist hetkel otstarbekaks. HÜT aruande kohaselt pole Kaubamaja aktsionärid pidanud seni 
vajalikuks võimaldada üldkoosoleku jälgimist ning sellest osavõttu sidevahendite kaudu.  

LHV-l on seni puudunud vajadus, nõudlus ning sobilik lahendus, et võimaldada üldkoosoleku jälgimist ja sellest 
osavõttu sidevahendite kaudu. LHV-l on alates 2017. aastast valmisolek tagada aktsionäridele üldkoosolekust 
osavõtt tehniliselt turvaliste elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata, olles 
lisanud sellise võimaluse põhikirja.  

Merko ei võimalda elektroonilist osavõttu aktsionäride üldkoosolekutest, kuna puudub usaldusväärne lahendus 
aktsionäride isikute tuvastamiseks, kellest osa asub välisriikides, ning osalevate aktsionäride privaatsuse 
tagamine oleks üleliia keeruline ja kulukas. Nordecon avaldas HÜT aruandes, et antud punkti järgimine ei ole 
majanduslikult mõistlik. OEG põhjendab antud võimaluse mittepakkumist liigsete kulude vältimisega ning otsese 
vajaduse puudumisega. Pro Kapitalil puudub hea ja kulutõhus tehniline lahendus välismaalastest aktsionäride 
isikusamasuse tuvastamiseks, kes  moodustavad enamiku ettevõtte aktsionäridest.  

SFG, Trigon ja Skano põhjendavad antud HÜT-i soovituse mittejärgimist tehniliste vahendite puudumisega. 
Tallinkil on seni puudunud vajadus üldkoosoleku läbiviimiseks sidevahendite kaudu. Tallinna Vesi põhjendab 
antud punkti mittejärgimist sellega, et usaldusväärsete lahenduste rakendamine aktsionäride isikute 
tuvastamiseks, kellest suur osa elab välisriikidest, oleks ebamõistlikult keerukas ja kallis. 

Ekspressi ning Arco Vara kohta puudub antud HÜT punkti rakendamise või mitterakendamise kohta 
informatsioon. EfTEN märkis, et üldkoosolekust ei olnud võimalik elektroonilisel teel osa võtta, aga ei selgitanud 
põhjuseid. EfTEN ja Tallinna Sadam ei pidanud antud punkti 2017. aastal täitma.  

HÜT 1.3.4. Kasumi jaotamist arutatakse üldkoosolekul eraldiseisva teemana ja selle kohta võetakse vastu 

eraldi otsus 

Antud HÜT soovitust on kõik emitendid, peale Tallinna Sadama, HÜT aruande, üldkoosoleku protokolli või 
üldkoosoleku päevakorra kohaselt järginud. Tallinna Sadama aktsiad noteeriti 13.06.2018. 
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HÜT soovituste järgimise tabel – aktsionäri õiguste teostamine ja üldkoosoleku läbiviimine 

  

                                                             

 

 Täpsemate selgituste saamiseks tuleb tutvuda vastavate HÜT punktidega 2017. aasta HÜT-i täitmise ülevaates. 
Tabelis on ära toodud vaid mõned HÜT i soovitused; 
+ märgib HÜT soovitust, mida emitent on täitnud ning mille täitmist saab kontrollida või mille täitmist on emitent 
selgitanud/kinnitanud 2017. aasta HÜT aruandes;  
– märgib HÜT soovitust, mida emitent ei täitnud/ täitis osaliselt/ põhjendas mittetäitmist 2017. aasta HÜT aruandes, 
samuti märgib see informatsiooni, mis ei ole käesoleval ajal enam leitav; 

 märgib HÜT soovitust, mis ei olnud 2017. aastal emitendile täitmiseks kohustuslik või asjakohane. 
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II Juhatus 

Koosseis 

HÜT 2.2.1. Juhatusel on enam kui üks (1) liige ning juhatuse liikmete seast valitakse juhatuse esimees.  

Juhatus või nõukogu eristab iga juhatuse liikme vastutusvaldkonna, piiritledes iga juhatuse liikme 

tööülesanded ja volitused võimalikult täpselt. Samuti määratakse kindlaks juhatuse liikmete vahelise 

koostöö alused.  

Nõukogu esimees sõlmib juhatuse liikmega tema ülesannete täitmiseks ametilepingu. 

Kui emitendi juhatuses on ainult üks liige siis tuleks seda ka  HÜT aruandes põhjendada. Kui ettevõttes on mitu 
vastutusvaldkonda siis tuleks ka see ära märkida, ning selgitada, miks emitent arvab, et üks juhatuse liige on 
mitme vastutusvaldkonna peale sobiv lahendus. Juhul kui juhatuse liikmetega ei ole sõlmitud ametilepingut siis 
tuleks ka seda märkida ning põhjendada, kuidas on tagatud juhatuse liikmete ülesannete täitmine. 

Juhatusel on enam kui üks liige 11 emitendil (Baltika, EfTEN, Ekspress, Harju Elekter, Merko, Nordecon, OEG, Pro 
Kapital, Tallink, Tallinna Vesi, Tallinna Sadam), ülejäänud emitentide juhatus on üheliikmeline. 3 emitenti ei ole 
HÜT aruandes põhjendanud, miks juhatuses on üks liige, 2 emitendi juhatus on muutunud üheliikmeliseks 2017. 
aasta jooksul ning 2 emitenti selgitab, miks nad antud HÜT soovitust ei järgi. 

Mitmed emitendid (Arco Vara, PRFoods, Kaubamaja, Tallinna Sadam, Skano) on juhatuse liikmetega sõlminud 
ametilepingud, lisaks kinnitavad 2 emitenti (Ekspress, Harju Elekter) kaudselt, et juhatuse liikmetega on sõlmitud 
ametilepingud. Juhatuse liikmetega on sõlminud juhatuse liikme lepingu või teenistuslepingu 5 emitenti. Antud 
punkti ei ole käsitlenud HÜT aruandes 2 emitenti, 1 emitent on selgitanud juhatuse liikmetega ametilepingu 
sõlmimise osalist täitmist, 1 emitent selgitab, miks antud soovitust täidetud ei ole ning 2 emitenti ei selgita antud 
soovituse mittejärgimist. 

Merko ja Nordecon on sõlminud juhatuse liikmetega teenistuslepingud. Tallink on sõlminud juhatuse liikme 
lepingud/ teenistuslepingud. SFG ja LHV on sõlminud juhatuse liikme lepingu. Baltika ja OEG ei ole juhatuse 
liikmete lepingute kohta informatsiooni avaldanud ning Tallinna Vesi on selgitanud ettevõtte eripära ning 
põhjuseid, miks osade juhatuse liikmetega ei ole sõlmitud ametilepingut. 

Arco Vara, Trigoni ja PRFoodsi juhatuses on üks juhatuse liige ning teiste liikmete puudumist ei ole HÜT aruandes 
põhjendatud, samuti ei ole selgitatud, miks emitendid leiavad, et üheliikmeline juhatus on emitendi jaoks parim 
lahendus. Lisaks sellele ei ole Trigon sõlminud ainsa juhatuse liikmega ametilepingut põhjendusel, et juhatuses 
on ainult üks juhatuse liige, kes ei saa tasu ning tema õigused ja kohustused tulenevad seadusest. Tasu 
mittesaamine ning seadusest tulenevad õigused ja kohustused ei põhjenda ametilepingu mittesõlmimist.  

EfTEN-il on kaks juhatuse liiget, aga nende seast pole valitud juhatuse esimeest ning juhatuse liikmetega ei ole 
sõlmitud ametilepinguid ning lepingute mittesõlmimist ei ole selgitatud. Ühe juhatuse liikmega on sõlmitud 
fondivalitseja juhatuse liikme leping, kuna ta on ka fondivalitseja juhatuse liige, teise juhatuse liikmega on 
sõlminud fondivalitseja töölepingu.   

Pro Kapitalis on kolm juhatuse liiget, ettevõte kirjutab HÜT aruandes, et juhatuse liikmetel Allan Remmelkooril 
ja Edoardo Preatonil ei ole ametilepingut Pro Kapitaliga. Ettevõte selgitab HÜT aruandes, et juhatuse liikme Allan 
Remmelkooriga on sõlminud ametilepingu Pro Kapitali tütarettevõtted. Samuti kirjutab ettevõte seda, et 
juhatuse liikmel Edoardo Preatonil ei ole sõlmitud ametilepingut kontserni tütarettevõtetega, ning ei selgita 
milline leping on Eduardo Preatonil. Seejuures jääb selgusetuks miks Pro Kapital on sellise valiku teinud. Ettevõte 
HÜT aruanne kajastab, et järgib antud HÜT punkti osaliselt, kuid ei kinnita kas juhatuse esimehe Paolo Vittorio 
Michelozzi-ga on sõlmitud ametileping.   
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SFG-l on üks juhatuse liige alates 16.05.17 ning Skanol on üks juhatuse liige alates 10.03.17, ettevõtted ei ole 
põhjendanud, miks ei valitud uut juhatuse liiget ning kas neil on tulevikus plaan valida uusi juhatuse liikmeid.   

Kaubamaja põhjendab üheliikmelise juhatuse omamist ajaloolise traditsiooniga ning selgitab, et emitendi 
emaettevõtte juhtkond on kolmeliikmeline. Emitent märgib HÜT aruandes, et kõik otsused võtab Kaubamaja 
vastu koostöös emaettevõtte juhatusega ja ettevõtte nõukoguga. Seejuures ei ole ettevõte täpsustanud, kes on 
ettevõtte emaettevõte ega ka seda kas emaettevõtjana on silmas peetud Kaubamaja suuraktsionäri.   

LHV põhjendab üheliikmelise juhatuse omamist sellega, et LHV on valdusettevõte, millel puudub igapäevane 
äritegevus ja seetõttu ei ole rohkem juhatuse liikmeid ettevõttel vaja. LHV märgib, et suurematel 
tütarettevõtetel on juhatuses mitu liiget.  

Juhatuse liikmete tasustamine  

HÜT 2.2.3. Juhatuse tasustamise alused on selged ja läbipaistvad. Nõukogu arutab ja vaatab korrapäraselt 

üle juhatuse tasustamise alused.   

Juhatuse tasustamise otsustamisel lähtub nõukogu hinnangust juhatuse liikmete tegevusele. Juhatuse 

liikmete tegevuse hindamisel võtab nõukogu eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid, 

tema tegevust, kogu juhatuse tegevust, samuti emitendi majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu 

ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega.  

Juhatuse liikme tasu, sealhulgas preemiasüsteem, peab olema selline, mis motiveerib isikut tegutsema 

emitendi parimates huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides. 

Üldjuhul selgitavad börsiemitendid antud HÜT punkti järgimist minimaalselt märkides ära üksnes selle, et 
juhatuse liikme tasu suuruse kokkuleppimisel on arvestatud juhatuse liikme tööülesandeid, tegevust, 
äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi. Tihti jäetakse märkimata kuidas ja kui tihti vaatab nõukogu juhatuse 
liikme tasustamise üle. Antud HÜT soovituse mittejärgimine või osaline selgitamine ei ole kooskõlas soovitusega, 
et juhatuse liikme tasustamise alused on selged ja läbipaistvad. Samuti jääb arusaamatuks see, kui juhatuse 
liikmele ei maksta tasu ning ei selgitata seejuures, mis motiveerib juhatuse liiget tegutsema emitendi parimates 
huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides. 

Antud punkti täidavad HÜT aruandes juhatuse tasustamise aluseid rohkem või vähem selgitades 12 emitenti 
(Arco Vara, Baltika, LHV, Harju Elekter, Merko, Kaubamaja, Nordecon, OEG, SFG, Tallink, Tallinna Vesi, Tallinna 
Sadam). Kaks emitenti ei maksa juhatuse liikmetele tasu, 1 emitent põhjendab, miks ta ei kirjelda HÜT aruandes 
juhatuse liikme tasustamise aluseid, 2 emitenti pole antud HÜT punkti täitmist selgitanud ning 1 emitent ei ole 
antud HÜT soovitust enda aruandes käsitlenud.  

Tallinna Vesi selgitab põhjalikult, kuidas toimub ettevõttes antud punkti järgimine ning antud punkti osalist 
mittejärgimist, mis tuleneb eriolukorrast United Utilities liikmetega. LHV kirjeldab HÜT aruandes põhjalikult 
juhtide tasustamise põhimõtteid ning selgitab juhatuse tasustamise aluste ülevaatamise korda. Nordecon ja 
Tallinna Sadam selgitavad HÜT aruandes põhjalikult juhatuse liikmete tasustamise põhimõtteid ja korda.  

Arco Vara märgib HÜT aruandes, et juhatuse liikmega sõlmitud juhatuse liikme ametilepingus on reguleeritud 
põhitasu maksmine. Tasu suurus lepiti kokku arvestades juhatuse liikme tööülesandeid, tegevust, äritegevuse 
hetkeseisu ja tulevikusuundi. Märgitakse ära juhataja lahkumishüvitise suurus ning emitendi väärtpaberitega 
seotud preemiasüsteem. 

Baltika selgitab HÜT aruandes, et juhatuse tasustamine ning muud kompensatsioonid on sätestatud juhatuse 
liikmetega sõlmitud lepingutes, mida ei avaldata tulenevalt lepingute konfidentsiaalsusest. Baltika avaldab 
nõukogule ja juhatusele arvestatud tasud kokku. Ettevõte selgitab lahkumishüvitiste suurust, tulemuspalka, 
preemiate avansilist väljamaksmise korda. Samuti selgitatakse  kogumispensioni rakendamise skeemi. Juhatuse 
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liikmetel on õigus kasutada ametiautot ja muid Baltika Grupi sisereeglitest tulenevaid soodustusi. Samuti on 
kinnitatud juhatuse liikmetele suunatud aktsiaoptsiooniprogramm. 

Harju Elekter on üksnes märkinud, et juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule ning 
lepingu alusel ei kuulu see avalikustamisele. Ettevõte selgitab lahkumistasude, tulemustasude ning aastapreemia 
maksmist. Harju Elekter märgib, et tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.  

Merko selgitab esitatud HÜT aruandes, et juhatuse liikmete tasustamise korra ning põhimõtted kinnitab 
nõukogu ning tasu makstakse juhatuse liikme kohustuste täitmise eest. Juhatuse premeerimisel lähtutakse 
kontserni ja juhatuse poolt täidetud konkreetse majandusaasta eesmärkidest ning preemiat makstakse kord 
aastas vastavalt eelmise majandusaasta eesmärkide täitmisele. 

OEG märgib HÜT aruandes, et juhatuse tasustamise põhimõtted on kehtestatud nõukogu poolt, arvestades 
HÜT-i nõudeid. Juhatuse preemiasüsteem on seotud juhatuse liikme tegevusega ning põhineb konkreetsetel ja 
võrreldavatel, eelnevalt kindlaksmääratud eesmärkidel. 

Kaubamaja selgitab, et lepingu kohaselt makstakse juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu ning tal on võimalus 
saada tulemustasu kord aastas vastavalt Grupi eelmise aasta majandustulemuse konkreetsete, võrreldavate ning 
eelnevalt kindlaks määratud eesmärkide täitmisele. 

Tallink on märkinud HÜT aruandes, et juhtkonna tasustamise põhimõtted on käsitletud eraldi dokumendis. 
Dokument kajastab juhatuse liikmete tasusid ja lepingu lõpetamisega seotud hüvitisi ning aktsiaoptsioonide 
programmis osalemist. Lisaks nähakse äriühingu kasumliku tulemuse ja üksikisiku tulemuslikkuse kriteeriumitele 
vastamise korral juhatuse liikmetele ette kuue kuutasu suurune aastatulemustasu.  

SFG selgitab, et juhatuse liikmega sõlmitud leping määrab kindlaks juhatuse liikme õigused, kohustused ja 
vastutuse ning sätestab põhitasu maksmise. Tasu lepitakse kokku vastavalt ülesannetele ja liikmele määratud 
tegevustele, ettevõtte hetkeseisundile ja tulevikuprognoosidele. 

Antud punkti ei täida EfTEN, kes ei ole määranud juhatuse liikmetele tasu ega hüvitisi. Seejuures ei ole ettevõte 
tasu mittemaksmist selgitanud, samuti ei ole selgitatud seda, mis motiveerib juhatuse liikmeid tegutsema 
emitendi parimates huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides, kui ettevõte ei ole 
määranud juhatuse liikmetele tasu ega preemiasüsteemi.  

Ekspress ei avalda juhatuse liikmete põhipalka, tulemustasu, lahkumishüvitist ja muid hüvesid ning 
preemiasüsteeme ega nende olulisi tunnuseid, sest tegemist on juhatuse liikme jaoks tundliku informatsiooniga 
ning samuti ei soovita avaldada sellist informatsiooni konkurentidele. 

PRFoods on kirjutanud HÜT aruandes, et iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle 
makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused avaldatakse selges ja üheselt 
arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning HÜT aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt 
arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust 
avalikustamise päeva seisuga. Samuti on ettevõte selgitanud juhataja lahkumishüvitise suurust. PRFoods ei ole 
antud andmeid avaldanud emitendi veebilehel ega HÜT aruandes, samuti ei ole juhatuse liikme tasustamise 
põhimõtteid selgitatud. Seega jäävad antud emitendi juhatuse liikme tasustamise alused arusaamatuks.  

Trigon on märkinud HÜT aruandes, et emitendi juhatus ei ole 2017. aastal tasu saanud ning seetõttu pole 
sellekohast informatsiooni avalikustamiseks. Emitent pole märkinud, kas juhatuse liikmele on ette nähtud 
preemiasüsteem, mis motiveerib juhatuse liiget tegutsema emitendi parimates huvides ning hoiab 
tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides. 

Pro Kapital on ühe juhatuse liikme tasu puhul märkinud, et see on lepitud kokku ametilepingus. Teise juhatuse 
liikme tasu on määratud juhatuse esimehe poolt ning kinnitatud kontserni tütarettevõtete nõukogude poolt. Pro 
Kapitali kolmandale juhatuse liikmele pole määratud tasu. Emitent ei ole selgitanud, millest tuleneb selline otsus 
ning mis motiveerib antud juhatuse liiget tegutsema emitendi parimates huvides ning hoiab tegutsemisest 
isiklikes või muude isikute huvides. Samuti pole emitent selgitanud juhatuse liikmete tasustamise alused.  



17 / 39 

Skano pole antud punkti oma HÜT aruandes käsitlenud.  

HÜT 2.2.7. Juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning 

preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad 

tunnused ja riski tunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning 

Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need 

väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva 

seisuga.  

Nõukogu esimees tutvustab juhatuse tasustamise olulisemaid aspekte ja muudatusi nendes 

üldkoosolekule. Juhul kui mõne juhatuse liikme tasustamine on toimunud tavapärasest erinevatel alustel, 

tutvustatakse üldkoosolekule erinevusi koos nende põhjendustega.  

VPTS-i § 1352 sätestab turul kaubeldava hääleõigust andva aktsiaemitendi juhtkonna tasustamise põhimõtted. 
VPTS § 1352 (9) sätestab muu hulgas selle, et aktsiaemitent peab oma majandusaasta aruandes avalikustama 
viimase majandusaasta kohta juhtide tasustamise põhimõtted ja nende rakendamist iseloomustava teabe 
järgmisel kujul: 

1) tasustamise põhimõtete olulised tunnused, sealhulgas teave töötulemuste mõõtmiseks kasutatavate 
kriteeriumide ja nende täitmise kohta; 

2) põhjendused tulemustasude ja lahkumishüvitiste maksmise ning muude töötulemustel põhinevate 
rahaliste või oluliste mitterahaliste soodustuste võimaldamise kohta. 

Kuigi VPTS ja RPS seda sõnaselgelt ei sätesta, tuleb pidada RPS §241 ja 242 börsiemitendi tegevusaruande ja HÜT-i 
aruande kohta sätestatust tulenevalt asjakohaseks kõnealuse teabe avaldamine tegevusaruande eraldi osaks 
olevas HÜT aruandes. Antud punkti mittetäitmine või osaline mittetäitmine ei ole kooskõlas HÜT-iga, samuti ei 
ole see kooskõlas VPTS-i § 1352-ga. 

Vaadeldud HÜT aruannete praktika ei anna selget ja arusaadavat ülevaadet juhatuse liikmete tasustamisest. 
Samuti ei ole aktsionäride parimates huvides tasu mitteavaldamine ning sellise otsuse põhjendamata jätmine. 
Samuti ei saa pidada tasude mitteavaldamise põhjendusi ammendavateks. Kui juhatuse liikmele ei maksta tasu 
siis tuleks seda põhjendada ning selgitada, kuidas on tagatud juhatuse liikme motiveeritus ning tegutsemine 
emitendi parimates huvides.  

Antud HÜT punkti on järginud vaid 3 emitenti tuues välja vähemalt selle kui palju iga juhatuse liige 2017. aasta 
jooksul tasusid kokku sai. Kaks emitenti ei maksnud juhatuse liikmetele 2017. aasta jooksul tasusid. Ülejäänud 
emitendid avaldavad üldjuhul vaid juhatuse liikmetele makstud tasude koondtasud või juhatuse ja nõukogu 
liikmete koondtasud või ei avaldata makstud tasusid üldse. Osad emitendid avaldavad antud informatsiooni 
majandusaasta aruande raamatupidamise aruande lisas ,,Tehingud seotud osapooltega´´, seejuures emitendi 
veebilehel ja HÜT aruandes sellele viitamata. Juhatuse liikmete palk ning erinevad tasud ei ole avaldatud mitte 
ühegi emitendi veebilehel. 

Kaubamaja toob välja juhatuse liikmele makstud koondtasu, eraldi juhatuse liikme tasu ning tulemustasu välja 
ei tooda, samuti ei selgitata antud tasude mitteavaldamist. Merko toob samuti välja iga juhatuse liikme kohta 
makstud teenistustasud ning preemia üldsumma. Merko selgitab, et üksikute tasuliikide avalikustamine ei loo 
aktsionäridele lisaväärtust, küll aga riivab juhatuse liikmete privaatsust. Tallinna Sadam märgib HÜT aruandes 
igale juhatuse liikmele makstud tasu ning selgitab võimaliku preemia maksmise süsteemi.  

Arco Vara on selgitanud lahkumishüvitise maksmist ning emitendi väärtpaberitega seotud preemiasüsteemi. 
Emitent on raamatupidamise aruande lisas avaldanud Arco Vara AS ning tema kontserni kuuluvate ettevõtete 
emaettevõtte juhataja ja nõukogu liikmete koondtasu. Emitent ei ole põhjendanud eraldi tasude mitte 
avaldamist, samuti ei ole HÜT aruandes viidet raamatupidamise aruande lisale.  
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Baltika selgitab erinevate tasude maksmist, aga ei esita iga liikme kohta eraldi summasid, kuna see on 
konfidentsiaalne informatsioon. Baltika on avaldanud juhatuse liikmete töötasude koondsumma.  

Ekspress avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, iga liikme tasu eraldi ei avaldata, kuna antud 
informatsioon on tundlik ning pole aktsionäridele juhatuse töö kohta hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. 
Samuti ei soovita sellise informatsiooni avaldamist konkurentidele.  

EfTEN ei maksa enda juhatuse liikmetele tasusid ning ei plaani ka juhatuse liikmetele tasusid maksta, emitent ei 
põhjenda, miks on otsustatud sellise lahenduse kasuks. 

Harju Elekter ei põhjenda tasu mitteavaldamist, emitent selgitab erinevate tasude maksmise korda ning nende 
suhestamist juhatuse liikmete kuupalgaga. Avaldatakse nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasude 
koondsumma.  

LHV esitab LHV ja tema tütarettevõtete juhatuse liikmetele makstud palkade ja muude kompensatsioonide 
kogusumma ning selgitab, et üksikuid tasusid ei avaldata, kuna antud informatsioon on isiklik ning pole 
juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. Antud hinnangu tegemine juhtimiskvaliteedile peaks 
olema aktsionäri otsustada, s.t aktsionär otsustab ise tasu nähes, kas ta teeb selle põhjal mingi hinnangu või 
mitte. 

Nordecon on avaldanud juhatuse liikmetele makstud koondtasu ning eraldi tasusid ei avaldata, kuna antud 
informatsioon on väheoluline ning liiga tundlik valitsevates konkurentsitingimustes.  

OEG avaldab kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmete koondtasu ning selgitab, et eraldi tasusid 
ei avaldata, kuna see on tundlik isiklik informatsioon, mis ei ole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile 
hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. 

PRFoodsi sõnul makstakse juhatuse liikmele tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule ning ei kuulu poolte 
kokkuleppel avalikustamisele.  

Pro Kapital avaldab kogu kontserni juhatuse ja nõukogu liikmete tasu koondsumma, kuna eraldi tasude 
avaldamine kahjustab äriühingu huve muutes andmed kättesaadavaks konkurentidele.  

SFG on seisukohal, et juhatuse liikme tasu avaldamine võib kahjustada juhatuse liikme õigusi ning ettevõtet 
ennast. SFG esitab juhtorganite liikmetele makstavad kogusummad. 

Skano põhjendab isiku põhiselt tasu mitteavaldamist sellega, et antud informatsioon on tundlik ja privaatsust 
kahjustav ning ei ole juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vajalik. Samuti on see konkurentsivõimet 
kahjustav.  

Tallink avaldab juhatuse liikmete koondsumma, kuna investorite jaoks on iga juhatuse liikme tasu suurus 
ebaoluline ning juhatuse liikmete jaoks on antud informatsiooni esitamine ebamugav. Samuti ei soovi kontsern 
sellist informatsiooni avalikustada oma konkurentidele.  

Tallinna Vesi avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude koondsumma, kuna eraldi tasude avaldamine on 
tundlik ja isiklik informatsioon ning antud teave ei anna aktsionäridele lisaväärtust.  

Trigoni juhatuse liige ei saanud 2017. aastal tasusid, ettevõte ei ole selgitanud tasu mittemaksmist.  

Huvide konflikt 

HÜT 2.3.2. Nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud 

isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. 
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Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja 

emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. 

Kõnealune teave on aktsionäri jaoks oluline, kuna võimaldab tal hinnata emitendi majanduslikku käitumist ning 
seda, kas majandusaasta jooksul on lähtutud emitendi ja aktsionäride või juhtkonna erahuvidest. Aruandes 
tuleks välja tuua juhatuse liikme nimi ning tehingu olulisemad tingimused. Kui tehinguid majandusaasta jooksul 
ei toimunud, tuleks see selgelt välja tuua. 

Kui emitent märgib HÜT aruandes, et juhatuse liikmed väldivad huvide konflikti ning järgivad konkurentsikeelu 
nõudeid, kuid seejuures ei märgi, kas juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel 
toimus aruandeaasta jooksul tehinguid, siis seda ei saa käsitleda antud HÜT soovituse järgimisena. Samuti on 
teavet esitatud ebatäielikult märkides huvide konflikti puudumist aruandeperioodil kui raamatupidamisaruande 
lisast ,,Seotud osapooled“ nähtub, et juhatuse liige või temaga seotud isik on aruandeperioodil teinud 
emitendiga tehinguid.  

Sisuliselt ei nähtu emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate 
emitendi jaoks oluliste tehingute sisu. Üldjuhul kirjeldatakse, kas tehinguid on tehtud ning kui on, siis märgitakse, 
et tehing tehti turutingimustel või näidatakse seotud osapoolte tehingud majandusaasta aruande lisas. 
Seejuures ei ole välja toodud, mis tehing toimus ja kelle vahel. Antud teabe esitamist ei saa käsitleda antud HÜT 
punkti täitmisena.  

Antud HÜT-i soovituse esimene lõik on sisuliselt sätestatud ka ÄS § 317 (8), mille järgi otsustab nõukogu juhatuse 
liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti otsustab õigusvaidluse pidamise 
juhatuse liikmetega. Kõnealune teave on oluline aktsionärile hindamaks, kas emitendi juhtkond on käitunud 
majanduslikult otstarbekalt ning lähtudes aktsionäride ja emitendi huvidest, mitte enda erahuvidest. Seetõttu 
tuleks HÜT aruandes märkida, millised tehingud juhatuse liikme või temaga seotud isikutega on emitent teinud 
või millised tehingud on jätkuva iseloomuga.  

Antud punkti täidavad emitentide enda sõnul 7 emitenti (EfTEN, Ekspress, LHV, Nordecon, PRFoods, Pro Kapital, 
Trigon), neist 6 on selgelt HÜT aruandes märkinud, et selliseid tehinguid 2017. aasta jooksul ei toimunud. Pro 
Kapital märgib, et kahe juhatuse liikmega ei sõlmitud uusi tehinguid ning kolmanda juhatuse liikmega ei sõlmitud 
üldse tehinguid. Selguse huvides võiks HÜT aruanne märkida ka need tehingud, mis toimusid varem.  

Antud punkti pole HÜT aruandes käsitlenud 5 ettevõtet (Arco Vara, Skano, Harju Elekter, Kaubamaja, SFG). 
Baltika ja Tallink viitavad HÜT aruandes raamatupidamise aruande seotud osapoolte lisale, antud lisast ei nähtu, 
kas need tehingud on heaks kiidetud nõukogu poolt, samuti ei selgu lisast tehingute tingimused.  

OEG märgib HÜT aruandes, et nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega puuduvad ning lepingulised 
kohustused osta või müüa seotud osapoolelt/ seotud osapooltele puuduvad, samas ei märgi emitent, kas 
selliseid tehinguid aruandeaastal toimus või mitte.  

Merko märgib üleüldiselt HÜT aruandes, et neile teadaolevalt ei esinenud 2017. majandusaastal ühtegi siseteabe 
väärkasutamise tunnustega juhtumit ega huvide konflikti ega ole tehtud turutingimustest erinevaid tehinguid 
seotud osapooltega. HÜT aruanne ei avalda tehtud tehinguid.  

Tallinna Vesi märgib HÜT aruandes, et kõik tehtud tehingud toimusid turutingimustel jättes märkimata, kas 
nõukogu on kiitnud need tehingud heaks, samuti ei avalda emitent neid tehinguid HÜT aruandes.  

Tallinna Sadam kirjutab HÜT aruandes, et on juhatuse liikmete kui seotud osapooltega teinud üksikuid 
väikesemahulisi tehinguid ning kõik tehtud tehingud on tavapärasest äritegevusest tulenevad ning baseeruvad 
õiglastel, mitteseotud isikutega võrdsetel tingimustel. Emitent kinnitab, et huvide konflikte pole majandusaasta 
jooksul esinenud ning viitab raamatupidamise aruande lisale. Aruande lisast ei nähtu tehingute heakskiit 
nõukogu poolt, samuti ei nähtu mille põhjal otsustatakse, et tehingud on õiglased ning tavapärased. 
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HÜT soovituste järgimise tabel – juhatus 

 

 

 

  

                                                             

 

 Täpsemate selgituste saamiseks tuleb tutvuda vastavate HÜT punktidega 2017. aasta HÜT-i täitmise ülevaates. 
Tabelis on ära toodud vaid mõned HÜT i soovitused; 
+ märgib HÜT soovitust, mida emitent on täitnud ning mille täitmist saab kontrollida või mille täitmist on emitent 
selgitanud/kinnitanud 2017. aasta HÜT aruandes;  
– märgib HÜT soovitust, mida emitent ei täitnud/ täitis osaliselt/ põhjendas mittetäitmist 2017. aasta HÜT aruandes, 
samuti märgib see informatsiooni, mis ei ole käesoleval ajal enam leitav; 

 märgib HÜT soovitust, mis ei olnud 2017. aastal emitendile täitmiseks kohustuslik või asjakohane. 
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III Nõukogu 

Ülesanded 

HÜT 3.1.3. /—/ Nõukogu poolt komiteede (auditikomitee, tasustamiskomitee jmt.) asutamisel avaldab 

emitent oma veebilehel nende olemasolu, ülesanded, koosseisu ja koha organisatsioonis. Komiteedega 

seotud asjaolude muutmisel avaldab emitent samas korras ka muudatuse sisu ning teostamise aja.  

Antud punkti täidavad 10 emitenti (Baltika, LHV, Merko, Kaubamaja, Nordecon, OEG, PRFoods, Pro Kapital, 
Tallinna Vesi, Tallinna Sadam). Lisaks avaldavad 2 emitenti (Skano, Ekspress) veebilehel auditikomitee liikmed, 
aga mitte muud seonduvat informatsiooni. Tallink, Ekspress, Harju Elekter ja Skano on antud informatsiooni 
avaldanud HÜT aruandes. 

Kolm emitenti (Arco Vara, SFG, Trigon) ei ole antud punkti täitnud ega selle mittetäitmist põhjendanud.  Kuna 
nende emitentide audiitori aruandes avaldatud auditi arvamuses kajastatakse, et auditi arvamus on kooskõlas 
auditikomiteele esitatud täiendava aruandega, siis selle põhjal justkui oleks auditikomitee olemas, samas ei ole 
emitent seda kinnitanud. 

EfTEN on märkinud, et neil ei ole auditikomiteed ning auditikomitee ülesandeid täidab nõukogu.  

Koosseis 

HÜT 3.2.2. Vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest on sõltumatud. Kui nõukogus on paaritu arv 

liikmeid, siis võib sõltumatuid liikmeid olla 1 liige vähem kui sõltuvaid liikmeid. /—/ 

Nõukogu liikme sõltumatust tuleb hinnata HÜT-i lisas sätestatud sõltumatuse kriteeriumite alusel. 
Finantsinspektsioon soovitab nimeliselt välja tuua nõukogu sõltumatud liikmed ning selgitada HÜT-i sõltumatuse 
kriteeriumitele mittevastavate nõukogu liikmete puhul nende seost emitendiga. 

Aktsionäride huve silmas pidades on oluline see, et vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest oleksid 
sõltumatud. Kui sõltuvaid liikmeid on rohkem kui sõltumatuid, siis võib tekkida olukord, kus nõukogu on 
mõjutatud huvide konfliktidest, ning nõukogu ei tegutse aktsionäride ega ettevõtte huve silmas pidades. 

Vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest on sõltumatud 11 emitendi sõnul (Arco Vara, Baltika, Ekspress, 
Harju Elekter, Merko, Nordecon, OEG, PRFoods, Pro Kapital, SFG, Skano). Antud HÜT punkti täitmise kohta pole 
informatsiooni esitanud 4 emitenti (EfTEN, Kaubamaja, Tallink, Tallinna Sadam).  

Arco Vara ja SFG märgivad, et ettevõte täidab antud punkti, aga aruandest ei nähtu, kes on sõltumatu nõukogu 
liige.  

Trigon on märkinud, et nõukogu liikmetest kaks on sõltuvad, kolmanda kohta pole informatsiooni esitatud. 
Ettevõtte hinnangul ei ole alust huvide konflikti tekkimiseks ning nõukogu töös ei esine puudujääke, emitent ei 
ole täpsustanud kes hindab huvide konflikti tekkimist ega seda, kes annab nõukogu tööle hinnangu. Kui nõukogu 
kolmas liige on sõltumatu, siis on ettevõte antud HÜT punkti järginud.   

LHV selgitab, et nõukogus on ainult üks liige sõltumatu, kuna teised nõukogu liikmed on nimetatud positsioonil 
töötanud kauem kui viimased kolm (3) järjestikust aastat. Antud põhimõte on vastavuses HÜT-i lisas esitatud 
sõltumatuse tunnustega. Sõltumatu on nõukogu liige, kes ei ole emitendi, teda kontrolliva aktsionäri või tema 
kontserni äriühingu ega emitendi kontrolliva äriühingu nõukogu, juhatuse ega tegevjuhtkonna liige ega ole 
nimetatud positsioonil töötanud viimase kolme (3) aasta jooksul. Samuti on sõltumatu nõukogu liige, kes ei ole 
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olnud sõltumatuks nõukogu liikmeks kauem kui kümme (10) aastat. Küll aga peab paika see, et nõukogu liikmed 
ei ole sõltumatud, kuna nad on kujunenud LHV suurimateks aktsionärideks. LHV põhjendab antud punkti 
mittejärgimist sellega, et suurimad aktsionärid nõukogu liikmetena on enim motiveeritud panustama LHV 
juhtimisse ja paremasse pikaaegsesse arengusse.  

Tallinna Vesi põhjendab antud nõukogu struktuuri ja HÜT punkti mittejärgimist sellega, et tulenevalt ettevõtte 
põhikirjast koosneb nõukogu üheksast liikmest ning liikmete jagunemine on kokku lepitud aktsionäride 
lepinguga.  

HÜT 3.2.6. Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, 

siis märgitakse see Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes eraldi ära. 

Antud punkti täitmine on oluline, et hinnata ettevõtte juhtimist. Kui valitakse uusi nõukogu liikmeid või 
pikendatakse nõukogu liikmete ametiaega siis saab selle järgi hinnata nõukogu liikme pühendumist emitendi 
nõukogu töösse. Samuti on oluline mitte täpsustada ainult seda, kas nõukogu liige osales nõukogu koosolekutel 
või mitte, vaid ka seda kui nõukogu liige osales vähem kui pooltel koosolekutel. Teatud juhtudel on oluline ka 
see informatsioon, miks nõukogu liige ei osalenud nõukogu koosolekul. 

Nõukogu liikmete osalemist nõukogu koosolekutel nimeliselt on märkinud HÜT aruandes 7 emitenti (Arco Vara, 
LHV, Merko, Nordecon, Tallinna Vesi, PRFoods, Pro Kapital), kõikide emitentide nõukogu liikmed, peale ühe, 
osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. Lisaks märkis EfTEN, et kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem 
kui pooltel nõukogu koosolekutel. 

Tallinna Vesi selgitab kõikide nõukogu liikmete koosolekutel mitteosalemise põhjuseid. Seejuures tuleb märkida, 
et üks nõukogu liige ei osalenud mitte ühelgi nõukogu koosolekul ning üks nõukogu liige osales ühel nõukogu 
koosolekul. 

Antud punkti täitmise või mittetäitmise kohta pole informatsiooni esitanud 6 emitenti (Ekspress, Kaubamaja, 
Skano, Tallink, Trigon, Tallinna Sadam). 

Kaubamaja märgib mitu nõukogu koosolekut toimus, aga mitte seda, kes nõukogu liikmetest kui mitmel 
koosolekul osales.  

SFG märgib, et suurem osa ettevõtte nõukogu liikmetest osales enam kui pooltel nende ametiaja jooksul 
toimunud nõukogu koosolekutel. Aruandest ei selgu, kes nõukogu liikmetest kui mitmel koosolekul osales, 
samuti ei märgita, kas keegi nõukogu liikmetest osales vähem kui pooltel koosolekutel. 

Baltika toob välja, et enamus liikmetest osalesid nõukogu koosolekutel. Sama teeb ka Harju Elekter märkides, et 
nõukogu liikmed osalesid enamikel nõukogu koosolekutest. Ettevõtted ei täpsusta, kes nõukogu liikmetest kui 
mitmel koosolekul osales, samuti ei selgitata, kas mõni nõukogu liige osales vähem kui pooltel koosolekutel. 

OEG märgib, et kõik ettevõtte nõukogu liikmed peale ühe nõukogu liikme on osalenud kõikidel nõukogu 
koosolekutel. OEG ei täpsusta, kas see üks liige ei osalenud vaid ühel koosolekul või mitmel ning seejuures ei 
osalenud rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel. 

Nõukogu liikmete tasustamine 

HÜT 3.2.5. Üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi 

Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahkumishüvituse ja muud 

makstavad hüved). 



23 / 39 

HÜT aruandes tuleks kajastada nõukogu liikmetele makstavad tasud, tuues välja eraldi põhi- ja lisatasu. Kui 
nõukogu liikmetele ei ole lisatasusid ette nähtud, siis tuleks see selgelt välja tuua ka HÜT aruandes. Kui nõukogu 
liikmele ei maksta tasu siis tuleks selgitada HÜT aruandes, miks otsustas aktsionäride üldkoosolek tasu mitte 
maksta. 

Antud HÜT soovituse mittetäitmine jääb arusaamatuks, kuna tulenevalt ÄS § 326 (1) otsustab nõukogu liikmete 
tasustamise korra ja tasu suuruse üldkoosolek ning üldkoosoleku otsused tuleb avalikustada. Lisaks sellele nõuab 
HÜT selgesõnaliselt üldkoosoleku otsusega määratud tasude kajastamist HÜT aruandes. Nõukogu liikmete 
tasustamise kord ja tasu suurus on avalik informatsioon, mis peab olema kajastatud emitentide üldkoosoleku 
otsustes, seega on arusaamatu ja põhjendamatu tasude mitteavaldamine privaatsuse riivamise või muudel 
kaalutlustel. 

Antud HÜT punkti täidavad 12 emitenti (Arco Vara, Baltika, Harju Elekter, LHV, Nordecon, Kaubamaja, PRFoods, 
Pro Kapital, SFG, Tallink, Tallinna Vesi, Tallinna Sadam). Nõukogu liikmetele ei maksa tasu 4 emitenti (EfTEN, 
Ekspress, Skano, Trigon), emitendid ei ole põhjendanud nõukogu liikmetele tasu mittemaksmise põhjuseid, 
samuti ei ole ettevõtted välja toonud,  kas nõukogu liikmetele on ette nähtud mõni teine preemiasüsteem. 

Tallinna Vesi maksab nõukogu liikme tasu viiele liikmele üheksast, United Utilities esindajatele nõukogus ei 
maksa tasu Tallinna Vesi. Ettevõte toob välja makstud tasu suuruse ning lisab, et lisatasusid ega muid hüvitisi 
ettevõte 2017. aasta jooksul ei maksnud.  

Kaubamaja märgib nõukogu liikmetele makstud tasud eraldi ja lisaks märgib nõukogu liikmetele makstud 
koondtasu, tuues eraldi välja ka nõukogu esimehele makstud tasu, ettevõte ei märgi seda, kas nõukogu 
liikmetele on ette nähtud ka lisatasud. LHV on avalikustanud nõukogu liikmetele makstava tasu nõukogu 
koosolekutel osalemise eest, lisatasu, lahkumishüvitiste ja muude tasude maksmist ei ole HÜT aruandes 
kajastatud.  

Merko märkis 2017. aasta HÜT aruandes, et kehtiva nõukogu liikmete tasustamise korra kinnitas 2008. aasta 31. 
oktoobril toimunud aktsionäride üldkoosolek. Emitendi veebilehel 31.10.2008 toimunud üldkoosolekule viitav 
link ei ole käesoleval ajal enam saadav. Antud HÜT soovitust ei saa lugeda täidetuks, kuna ettevõtte veebilehel 
ei ole võimalik tasustamise korda vaadata, samuti ei ole see avaldatud HÜT aruandes, edaspidi tuleks märkida 
HÜT aruandes nõukogu liikmete tasustamise kord. Merko avaldab HÜT aruandes iga nõukogu liikmele makstud 
tasud 2017. aastal, põhi- ja lisatasu ei eristata.  

OEG põhjendab nõukogu liikmete tasude mitteavaldamist sellega, et tegemist on tundliku isikliku 
informatsiooniga, mis pole ettevõtte tegevusele ja juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vältimatult vajalik. 
OEG avaldab kontserni kuuluvate kõikide ettevõtete nõukogu liikmete tasude koondsumma. 

Huvide konflikt 

HÜT 3.3.2. /—/ Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes näidatakse ära majandusaasta jooksul tekkinud 

huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega. /—/ 

Antud HÜT soovitust täites on oluline lisaks antud soovituse selgitamisele märkida ka selgelt ära see, kas huvide 
konflikte tekkis või mitte ning kui tekkis, siis tuua ära ka igakordsed lahendused. Antud punkti on selgitanud 14 
emitenti (Baltika, EfTEN, Harju Elekter, LHV, Merko, Nordecon, OEG, PRFoods, Pro Kapital, SFG, Tallinna Vesi, 
Tallinna Sadam, Tallink, Trigon), neist 9 on kinnitanud, et huvide konflikte ei toimunud. HÜT aruandes ei ole 
antud teemat käsitlenud 4 emitenti (Arco Vara, Ekspress, Skano, Kaubamaja).  

Baltika, Harju Elekter, PRFoods, Pro Kapital ja Trigon märgivad, et huvide konflikte ei toimunud. SFG ei ole teadlik 
ühestki huvide konfliktist. EfTEN märgib, et nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti oma tegevuses ning 
ettevõttele teadaolevalt ei ole ka nõukogu liikmed selle punkti vastu eksinud. Tallinna Sadam märkis, et ettevõtet 
ei ole huvide konfliktist teavitatud. 
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Merko märgib üleüldiselt HÜT aruandes, et neile teadaolevalt ei esinenud 2017. majandusaastal ühtegi siseteabe 
väärkasutamise tunnustega juhtumit ega huvide konflikti ega ole tehtud turutingimustest erinevaid tehinguid 
seotud osapooltega.  

Tallink on antud punkti järgimist märkinud sellega, et nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktist ning järgivad 
konkurentsikeelu nõudeid, aga pole avaldanud, kas majandusaasta jooksul tekkis huvide konflikte või mitte.  

LHV märgib, et nõukogu liikmed esitavad kord aastas majanduslike huvide deklaratsiooni ning 2017. aastal ei 
toimunud LHV ja nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid. HÜT 
aruandest ei nähtu selgelt, kas nõukogu liikmetel tekkis huvide konflikte või mitte. 

Tallinna Vesi märgib HÜT aruandes, et nõukogu liikmed on sellest nõudest teadlikud ning kord aastas palub 
ettevõte neil uuendada ärihuvide registri andmeid, samuti märgib ettevõte, et 2017. aasta jooksul ei toimunud 
väljaspool põhitegevust emitendi ja nõukogu liikme või nendega seotud isikute vahel äritehinguid. Emitent ei 
märgi HÜT aruandes, kas majandusaasta jooksul tekkis huvide konflikte või mitte. 

Nordecon märgib HÜT aruandes, et nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti ning selgitab huvide konflikti 
vältimise korda. Emitent ei märgi HÜT aruandes, kas majandusaasta jooksul tekkis huvide konflikte või mitte. 

OEG märgib HÜT aruandes, et ettevõtte nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti ning lähtuvad oma tegevuses 
kõikide aktsionäride parimatest huvidest. Ettevõtte nõukogu liikmed järgivad konkurentsikeelu nõuet. Emitent 
ei märgi HÜT aruandes, kas majandusaasta jooksul tekkis huvide konflikte või mitte.  
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HÜT soovituste järgimise tabel – nõukogu 

 

 

 

 

  

                                                             

 

 Täpsemate selgituste saamiseks tuleb tutvuda vastavate HÜT punktidega 2017. aasta HÜT-i täitmise ülevaates. 
Tabelis on ära toodud vaid mõned HÜT i soovitused; 
+ märgib HÜT soovitust, mida emitent on täitnud ning mille täitmist saab kontrollida või mille täitmist on emitent 
selgitanud/kinnitanud 2017. aasta HÜT aruandes;  
– märgib HÜT soovitust, mida emitent ei täitnud/ täitis osaliselt/ põhjendas mittetäitmist 2017. aasta HÜT aruandes, 
samuti märgib see informatsiooni, mis ei ole käesoleval ajal enam leitav; 

 märgib HÜT soovitust, mis ei olnud 2017. aastal emitendile täitmiseks kohustuslik või asjakohane. 
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IV Juhatuse ja nõukogu koostöö 

HÜT 4.1. /—/ Juhatus ja nõukogu töötavad ühiselt välja emitendi tegevuseesmärgid ja strateegia.  

Juhatus lähtub emitendi juhtimisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest ning arutab nõukoguga 

strateegilisi juhtimisküsimusi kindlate ajavahemike tagant.  

Juhatus ja nõukogu avaldavad omavahelise tööjaotuse emitendi juhtimisel emitendi põhikirjas 

sätestamata ulatuses. Tööjaotuse muutmisel avaldatakse muudatuse sisu, mõju emitendile ja 

rakendamise aeg.   

Oluline on siinkohal välja tuua see, et mitmed emitendid ei ole juhatuse ja nõukogu koostööd põhjalikumalt 
selgitanud. Üldjuhul märgivad emitendid, et juhatus ja nõukogu teevad koostööd, kohtuvad regulaarselt ning 
tegutsevad ettevõtte parimates huvides. Juhatuse ja nõukogu koostöö kohta käiv informatsioon on investorite 
jaoks oluline, et hinnata kuidas emitent võtab vastu erinevaid otsuseid ning milline on emitendi tööjaotus. 
Seetõttu tuleks ka antud informatsiooni HÜT aruandes kajastada. 

Antud punkti täitmist on rohkem või vähem selgitanud kõik emitendid, seejuures selgitas 8 emitenti (Arco Vara, 
EfTEN, LHV, Merko, Nordecon, SFG, Kaubamaja, Pro Kapital) juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd üsna 
põhjalikult.  

PRFoods märgib HÜT aruandes, et juhatus informeeris nõukogu regulaarselt PRFoods tegevusest ja 
finantsseisust ning nõukogu andis juhatusele vajalikke suuniseid ning toetas juhatust igapäevase 
majandustegevuse korraldamises.  

Baltika, Ekspress, Harju Elekter, Tallinna Vesi, Trigon, Tallink, Skano, Tallinna Sadam, OEG ei ole antud punkti 
põhjalikult HÜT aruandes käsitlenud. Emitendid on kirjeldatud vaid seda, et nõukogu planeerib ettevõtte 
tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.  
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V Teabe avaldamine 

HÜT 5.2. Emitendi veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav. Avalikustatav 

teave on kättesaadav ka inglise keeles.  

Emitent avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas aastaaruande, 

vahearuanded, üldkoosoleku kokkukutsumise teate) avalikustamise kuupäevad majandusaasta alguses 

eraldi teates, nn finantskalendris. Nimetatud teate avalikustab emitent ka oma veebilehel. 

Antud HÜT soovituse täitmise juures on oluline see, et kõikidele aktsionäridele esitatakse sama teave. 
Puudusena tuleb kahjuks ära märkida see, et inglise ja eesti keelsele investorile ei esitata alati sama teavet. 
Osadel emitentidel puudub inglise keelsel veebilehel märge ÄS § 333 (1) nimetatud nõukogu kirjaliku aruande 
kohta isegi juhul, kui dokument on saadaval eesti keeles. Samuti avaldatakse osad failid digidoc formaadis, mis 
ei võimalda kõigil dokumentidega tutvuda, ning nende failide olemasolu kohta ei ole märget inglise keelses 
veebikeskkonnas. Sellisel viisil informatsiooni avaldamine ei taga aktsionäride võrdset kohtlemist. 
Finantsinspektsioon soovitab failide olemasolu märkida ka inglise keelsel veebilehel isegi siis, kui dokumendid 
on kättesaadavad vaid eesti keeles.  

Kõik emitendid on antud soovitust järginud osas, mis puudutab seda, et emitentide veebileht on selge 
ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav. Teave on saadav kõikide emitentide veebilehel ka inglise 
keeles. Eraldi tuleb välja tuua Tallinki, kelle veebileht on üksnes inglise keelne, mida ei saa pidada HÜT soovituse 
järgimiseks, kuna antud soovitus eeldab eesti keelse teabe kättesaadavust ning lisaks inglise keelse teabe 
avaldamist. Finantskalendri on enamus emitentidest avaldanud enda veebilehel, SFG, Skano ja Trigoni veebilehel 
ei ole finantskalender kättesaadav. 

SFG veebilehel puudub finantskalender ning selle mitte avaldamist ei ole selgitatud. Skano on selgitanud HÜT 
aruandes, et eraldi teadet nad ei avalikusta, kuid avalikustamisele kuuluv teave avalikustati hiljemalt seaduses 
sätestatud tähtpäevadel. Skano veebilehel on olemas eraldi finantskalendri rubriik, kuid see ei ole toimiv ning 
viib ettevõtte avalehele. Trigon ei avaldanud finantskalendrit ning põhjendas seda sellega, et avalikustamisele 
kuuluv teave avalikustati hiljemalt seaduses sätestatud kuupäevadel.   

HÜT 5.3. Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadav: 

• aruanne Hea Ühingujuhtimise Tava kohta:  

HÜT aruannet veebilehel ei ole esitanud Merko, SFG, Tallink ja OEG. Ekspress, PRFoods, Trigon ja Arco Vara ei 
ole HÜT aruandeid uuendanud. Tallinna Sadam ja Tallinna Vesi viitavad HÜT aruande saamiseks majandusaasta 
aruandele. Ülejäänud emitentidel on HÜT aruanne saadaval veebilehel; 

• üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud üldkoosolekuga seotud andmed: 

antud andmed on saadaval kõikide emitentide veebilehel;  

• põhikiri:  
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põhikiri on saadaval kõikide emitentide veebilehel; 

• nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad: 

Arco Varal ja Baltikal on veebilehel üleval uuendamata strateegiasuunad. Strateegiasuunad on puudu Ekspressi, 
OEG, Skano, SFG, Kaubamaja veebilehtedel. Harju Elekter ei ole strateegiasuundi avaldanud, kuna emitendi 
juhatus on seisukohal, et strateegia on ärisaladus ning ei kuulu avalikustamisele. LHV, Merko, Nordecon, EfTEN, 
Pro Kapital, Tallinna Vesi, Tallinna Sadam, Tallinki ja Trigon on avaldanud strateegiasuunad, aga pole teada, kelle 
poolt need on kinnitatud. PRFoods on esitanud nõukogu poolt kinnitatud strateegiasuunad; 

• juhatuse ja nõukogu koosseis: 

antud andmed on saadaval kõikide emitentide veebilehel;  

• andmed audiitori kohta: 

kõik emitendid on antud nõuet täitnud peale OEG, Tallinki ja SFG, kes on esitanud andmed audiitori kohta ainult 
HÜT aruandes; 

• majandusaasta aruanne; 

majandusaasta aruanne on saadaval kõikide emitentide veebilehel, samuti on kõikide emitentide veebilehel 
kättesaadaval viimase 10 aasta aruanded, osade emitentide aruanded on kättesaadavad alates sellest kui 
emitendi aktsiad noteeriti;  

• vahearuanded:  

vahearuanded on saadaval kõikide emitentide veebilehel, samuti on kõikide emitentide veebilehel kättesaadaval 
viimase 10 aasta aruanded, osade emitentide aruanded on kättesaadavad alates sellest kui emitendi aktsiad 
noteeriti;  

• aktsionäridevahelised kokkulepped, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist (kui 
need on sõlmitud ja emitendile teada): 

Merko, Kaubamaja, OEG, PRFoods, Skano, Tallinna Sadam pole antud informatsiooni kajastanud ei veebilehel 
ega HÜT aruandes. Nordecon, SFG, Arco Vara, Baltika, EfTEN, Pro Kapital pole teadlikud aktsionäride 
omavahelistest lepingutest ning kajastavad seda ainult HÜT aruandes. Harju Elekter, LHV, Tallinna Vesi, Ekspress, 
Trigon pole teadlikud antud kokkulepetest ning kajastavad seda ka veebilehel. Tallink on kokkulepete sõlmimist 
käsitlenud HÜT aruandes, veebilehel antud informatsiooni ei nähtu;  

• muud andmed, mis avaldatakse Hea ühingujuhtimise tava alusel. 
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Ülevaate koostamisel on lähtutud põhimõttest, et avalikustatav teave peab olema lihtsalt leitav. Teave, mida 
veebilehelt mõistliku ajakuluga leida ei õnnestunud, on käsitletud puuduvana. Üldjuhul on emitentide 
veebilehtedel enamus informatsioonist kättesaadav. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kodulehte tuleb 
uuendada ning seal tuleb kajastada ajakohane informatsioon. Samuti tuleks jälgida seda, et kättesaadav oleks 
kogu informatsioon, mille avaldamise kohustus tuleneb HÜT-ist või seadusest. 
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HÜT soovituste järgimise tabel – teabe avaldamine 

 

 

  

                                                             

 

 Täpsemate selgituste saamiseks tuleb tutvuda vastavate HÜT punktidega 2017. aasta HÜT-i täitmise ülevaates. 
Tabelis on ära toodud vaid mõned HÜT i soovitused; 
+ märgib HÜT soovitust, mida emitent on täitnud ning mille täitmist saab kontrollida või mille täitmist on emitent 
selgitanud/kinnitanud 2017. aasta HÜT aruandes;  
– märgib HÜT soovitust, mida emitent ei täitnud/ täitis osaliselt/ põhjendas mittetäitmist 2017. aasta HÜT aruandes, 
samuti märgib see informatsiooni, mis ei ole käesoleval ajal enam leitav; 

 märgib HÜT soovitust, mis ei olnud 2017. aastal emitendile täitmiseks kohustuslik või asjakohane. 
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VI Finantsaruandlus ja auditeerimine 

HÜT 6.1.1. /—/ Nõukogu teeb koos majandusaasta aruandega aktsionäridele kättesaadavaks ka 

äriseadustiku § 333 lõikes 1 nimetatud nõukogu kirjaliku aruande selle kohta. 

ÄS § 294 (4) sätestab üldkoosoleku kokkukutsumise teates avaldatava teabe loetelu. ÄS § 2941 (1) 2 alusel peab 
börsiemitent avalikustama oma kodulehel ÄS § 294 (4) 8-10  nimetatud dokumendid, mis tähendab seda, et 
emitent peab avalikustama oma kodulehel ka ÄS § 333 (1) sätestatud nõukogu aruande. Nõukogu poolt 
majandusaasta kohta koostatav aruanne on investori jaoks oluline dokument, mis tuleb teha kättesaadavaks 
emitendi veebilehel. Seadus ei sätesta kui kaua peaks nõukogu aruanne kättesaadav olema, kuid lähtudes selle 
seosest majandusaasta aruandega võiks hoida nõukogu aruannet veebilehel sama kaua kui majandusaasta 
aruannet. ÄS 18410 (1) sätestab, et majandusaasta aruanne on avalikult kättesaadav vähemalt kümne aasta 
jooksul.      

ÄS § 333 (1) sätestab, et nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, 
mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 
majandusaasta aruande. Aruandes peab lisaks näitama, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja 
juhtinud. 

Nõukogu kirjalik aruanne 2017. aasta kohta on kättesaadav 7 emitendi (Arco Vara, LHV, Pro Kapital, Nordecon, 
OEG, PRFoods, SFG) veebilehel. Lisaks kinnitab 1 emitent (Tallink) antud punkti täitmist HÜT aruandes 
kirjeldades, et aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud majandusaasta aruandega koos esitati 
nõukogu kirjalik aruanne, mis  ei ole enam emitendi veebilehel kättesaadav.  

ÄS-ist ja HÜT-ist tulenev nõukogu kirjalik aruanne ei ole leitav 8 emitendi (Baltika, Ekspress, Harju Elekter, 
Kaubamaja, Merko, Skano, Trigon, Tallinna Vesi) veebilehel, samuti ei ole ükski emitent peale Trigoni antud 
punkti HÜT aruandes käsitlenud. Trigon põhjendas aruande mitteavaldamist üldkoosoleku teatega sellega, et 
nõukogu liige andis ülevaate nõukogu aruandest majandusaasta aruande kohta koosoleku jooksul. Trigon ei 
täpsustanud millest ülevaade täpsemalt anti ning kas ülevaates käsitleti ainult majandusaasta aruande heaks 
kiitmist või selgitati ka seda kuidas on nõukogu aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud. Merko on 
avaldanud nõukogu koosoleku otsused, mis näitab, et ettevõtte nõukogu kinnitab majandusaasta aruande. 
Antud nõukogu koosoleku otsused ei kajasta nõukogu poolt aktsiaseltsi tegevuse korraldamist ja juhtimist.  

Kuna 2017. aasta üldkoosoleku eel esitletavad materjalid ei ole enam emitendi veebilehelt leitavad siis ei saa 
selle HÜT-i soovituse täitmist kontrollida 4 emitendi poolt (Baltika, Ekspress, Harju Elekter, Kaubamaja). 

Nõukogu kirjalik aruanne ei ole kättesaadav EfTEN-i veebilehel, emitent noteeriti 2017. aasta lõpus. Samuti ei 
ole nõukogu kirjalik aruanne kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel, emitent noteeriti 2018. aastal. 

HÜT 6.2.1. Nõukogu teeb koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega aktsionäridele kättesaadavaks 

andmed audiitori kandidaadi kohta, sealhulgas allpool nimetatud andmed tema ärisidemete kohta. 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega on aktsionäridele kättesaadavaks teinud andmed audiitori kandidaadi 
kohta enamus emitentidest (Arco Vara, Baltika, Ekspress, OEG, PRFoods, SFG, Skano, Tallink, Tallinna Vesi, 
Trigon, Nordecon, Pro Kapital). Ainult 2 emitenti, Nordecon ja Pro Kapital, avaldasid lisaks audiitori andmetele 
ka andmed audiitori ärisidemete kohta, teised emitendid ei avaldanud ärisidemeid. 

4 emitenti (Harju Elekter, LHV, Merko, Kaubamaja) ei avalikustanud andmeid audiitori kandidaadi kohta kuna 
2017. aasta üldkoosolekul ei olnud päevakorras uue audiitori valimine. Antud punkti täitmist ei saa 2017. aasta 
kohta kontrollida EfTEN-i ega Tallinna Sadama poolt, on teada, et EfTEN ei valinud uut audiitorit, kuna ettevõte 
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audiitor nimetati fondi asutamisel 2015. aastal ning leping audiitoriga kehtib kuni 2019. majandusaasta 
(sealhulgas) auditeerimiseks.  

Kui audiitoriks soovitakse nimetada eelneval majandusaastal emitendi aruandeid auditeerinud audiitor, 

siis avaldab nõukogu hinnangu tema tegevusele. 

Üldjuhul on audiitoritele antavad hinnangud minimaalsed ning enamasti põhjendatakse audiitori valikut vaid 
parima hinna ja kvaliteedi suhtega. Pikema või lühema hinnangu audiitori tegevusele on andnud 11 emitenti 
(Arco Vara, Baltika, Kaubamaja, Merko, Nordecon, OEG, Pro Kapital, Skano, Tallinna Vesi, Tallink, Trigon), 4 
emitenti (Tallinna Vesi, Nordecon, Pro Kapital, Baltika) andsid hinnangu audiitori tegevusele üldkoosoleku 
kokkukutsumise teates, ülejäänud HÜT aruandes. Üks emitent (Trigon) andis hinnangu audiitorile suuliselt 
üldkoosoleku toimumise ajal. 

Kaks emitenti (EfTEN, Tallinna Sadam) ei pidanud hinnangut  audiitori tegevusele andma, kuna ettevõtted ei 
olnud 2017. aasta üldkoosoleku toimumise ajal noteeritud. Üks emitent (Ekspress) valis teise audiitori. 4 emitenti 
(Harju Elekter, LHV,  Merko, Kaubamaja) ei valinud 2017. aasta üldkoosolekul audiitorit. Kahe emitendi (PRFoods, 
SFG) dokumentide hulgast ei nähtu, et enne audiitori valimist üldkoosolekul on nõukogu andnud hinnangu 
audiitori senisele tegevusele.  

Teise audiitori valis Ekspress, audiitori valikukriteeriumiteks HÜT aruande järgi on auditimeeskonna kogemus, 
audiitorbüroo maine, kuulumine rahvusvahelisse võrgustikku, audiitori sõltumatus ja teenuste hind. Trigon andis 
audiitorile hinnangu HÜT aruande järgi emitendi üldkoosolekul, suuliselt antud hinnangut ei ole võimalik hiljem 
kontrollida.  

Harju Elekter ja LHV ei andnud hinnangut audiitorile, audiitorit ei valitud 2017. aasta üldkoosolekul. Merko 
kajastab HÜT aruandes, et finantsauditi teostamine on olnud kooskõlas regulatiivsete normidega, 
rahvusvaheliste standarditega ja püstitatud ootustega. Kaubamaja on hinnanud HÜT aruandes audiitori tegevust 
kooskõlas regulatiivsete normidega, rahvusvaheliste standarditega ja püstitatud ootustega, Kaubamaja ega 
Merko ei valinud audiitorit 2017. aasta üldkoosolekul. 

Tallinna Vesi on märkinud üldkoosoleku kokkukutsumise teates, et audiitori tegevus on kooskõlas lepinguga ning 
pretensioone aruande kvaliteedi osas ei esinenud. Nordecon esitas hinnangu audiitori tegevusele eraldi 
dokumendina ning lisaks tõi välja üldkoosoleku kokkukutsumise teates, et pretensioone auditeerimiskvaliteedi 
osas ei ole. Pro Kapital märkis üldkoosoleku kokkukutsumise teates, et nõukogul puuduvad etteheited osutatud 
audiitori teenusele ja märgib, et antud audiitori hinna ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. Baltika on 
selgitanud üldkoosoleku kokkukutsumise teates, et audiitori tegevusele pretensioone ei ole.    

Arco Vara on selgitanud HÜT aruandes, et audiitori valikul lähtutakse parima hinna ja kvaliteedi suhtest ning 
professionaalsusest, samuti on oluline nende jaoks kahe koduturu tundmine. Skano märkis HÜT aruandes, et 
kuna nõukogu soovib audiitoriga koostööd jätkata, siis kinnitab see rahulolu audiitoriga.  

Tallink ja OEG märgivad, et neile teadaolevalt on audiitor täitnud lepingujärgseid kohustused ning teostanud 
auditeerimise vastavalt rahvusvahelise auditeerimise standardile, pikemat hinnangut audiitori tegevusele antud 
ei ole. 

EfTEN on sõlminud audiitoriga lepingu kuni 2019. majandusaasta (sealhulgas) auditeerimiseks, hinnangut 
senisele audiitori tegevusele ei ole antud. Tallinna Sadam uue valis audiitori hankemenetluse käigus, hinnangut 
eelmise audiitori tegevusele ei ole antud.  

PRFoods ning SFG ei ole andnud hinnangut audiitori tegevusele ning selle tegemata jätmist pole põhjendatud.  

Enne, kui nõukogu esitab üldkoosolekule valimiseks audiitori kandidaadi, küsib nõukogu audiitori 

kandidaadilt ülevaate selle kohta, milline tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori 
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sõltumatust, on ühelt poolt audiitori, tema juhtorganite ja juhtivaudiitorite ning teiselt poolt emitendi ja 

tema juhtorganite vahel. 

Antud punkti täitis 2017. aastal 3 emitenti (EfTEN, Nordecon, Pro Kapital). Nordecon avaldas üldkoosoleku 
kokkukutsumise teates, et audiitor kinnitas vastavalt HÜT-ile, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või 
muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel. Pro Kapital avaldas üldkoosoleku 
kokkukutsumise teates, et audiitor kinnitas vastavalt HÜT-ile, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, 
mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. EfTEN kirjutab HÜT aruandes, et audiitor ei 
teavitanud nõukogu ohust audiitori sõltumatusele või tema töö professionaalsusele. 

Kümnel emitendil puudub informatsioon (Baltika, Arco Vara, Ekspress, OEG, PRFoods, SFG, Skano, Tallink, 
Tallinna Vesi, Trigon) selle kohta kas audiitori sõltumatuse kohta küsis nõukogu audiitorilt ülevaate. Antud punkt 
ei olnud 2017. aastal päevakorras 4 emitendil (Harju Elekter, Merko, LHV, Kaubamaja), kuna audiitori valimist ei 
toimunud. Tallinna Sadam noteeriti 2018. aastal.  

Nõukogu poolt audiitori tegevusele antav hinnang kirjeldab muuhulgas teenuseid (sealhulgas 

nõustamisteenuseid), mida audiitor on emitendile eelneva aasta jooksul osutanud või hakkab emitendile 

järgneva aasta jooksul osutama.  

Teenuste kirjeldus üldjuhul tähendab vaid seda, et loetletakse need teenused, mida audiitor on emitendile 
eelneva aasta jooksul osutanud, mitmed emitendid jätavad teenuste loetelu lahtiseks, seda on teinud 12 
emitenti (Baltika, EfTEN, LHV, Kaubamaja, Merko, Nordecon, OEG, PRFoods, Pro Kapital, Skano, Tallink, Tallinna 
Vesi). Neist 3 emitenti (Nordecon, Pro Kapital, Tallinna Vesi) ei ole jätnud teenuste loetelu lahtiseks. Üks emitent 
(Baltika) märkis, et audiitor ei ole muid teenuseid 2017. aasta jooksul osutanud. Ülevaate osutatud teenustest 
saab audiitori aruandest 4 emitendi (Trigon, Arco Vara, Harju Elekter, Ekspress) puhul. Kaks emitenti (Tallinna 
Sadam, SFG) pole audiitori osutatud teenuseid märkinud. 

Trigoni ja Arco Vara kohta on audiitori aruandes märgitud, et muid teenuseid ei ole majandusaasta jooksul 
osutatud. Harju Elektrile osutatud teenustest saab ülevaate audiitori aruandest. Ekspressi audiitori aruandest 
nähtub, et audiitor ei ole osutanud kontsernile keelatud auditiväliseid teenuseid, aruandest ei nähtu, milliseid 
teenuseid on osutatud.  

Tallinna Sadam on märkinud HÜT aruandes, et audiitor ei ole osutanud teenuseid, mis võiksid ohustada audiitori 
sõltumatust, seejuures on märkimata osutatud teenused. SFG on HÜT aruandes märkinud, et audiitor on 
osutanud seaduse kohaselt lubatud teenuseid, aga ei ole kirjeldanud, mis teenuseid on osutatud. 

OEG, Skano, Kaubamaja, Merko, Tallink on märkinud mõne audiitori osutatud teenustest ning jätnud teenuste 
loetelu lahtiseks märkides, et teised osutatud teenused on seaduse kohaselt lubatud. LHV on märkinud mõned 
audiitori osutatud teenustest ning jätnud loetelu teenustest lahtiseks, märkides, et teiste osutatud teenuste 
kohustus tuleneb erinevatest seadustest.  

EfTEN ning PRFoods jätavad audiitori osutatud teenuste loetelu lahtiseks.  

Samuti avaldatakse tasu, mida emitent selliste teenuste eest audiitorile on maksnud või maksab.  

Antud HÜT punkti täidavad vaid 7 emitenti (EfTEN, Merko, Nordecon, PRFoods, Pro Kapital, Tallinna Vesi, Trigon). 
PRFoods on kirjutanud HÜT aruandes, et vastavalt poolte kokkuleppele ei avalikustata tasusid, aga sellest 
järgmine lause avaldab antud teenuste eest makstud tasu. Trigon toob ära audiitorile makstud tasu 
auditeerimiskulude all konsolideeritud aastaaruande lisas, antud tasu tuleks kajastada ka HÜT aruandes või 
vähemalt viidata sellele, et tasu on avalikustatud majandusaasta aruandes. Ekspress on esitanud kõikide auditite 
(sh kõik ühisettevõtted) tasu kogusumma. 
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Baltika põhjendab makstava tasu mitteavaldamist sellega, et ÄS § 294 (4) hulka ei kuulu tasu avaldamine ning 
tasu avaldamine ohustab audiitoriühingu konkurentsipositsiooni. LHV ei avalda audiitorile makstavat tasu, kuna 
see on poolte vaheline konfidentsiaalne informatsioon ning pole LHV tegevusele hinnangu andmiseks vältimatult 
vajalik.  

SFG ja OEG ei avalda audiitorile makstud tasu suurust, kuna tasu avaldamine ei muuda audiitori aruande 
usaldusväärsust. Skano ei avalda teenuste eest makstud tasu, kuna see on konfidentsiaalne info ning ei muuda 
auditeerimise usaldusväärsust. Harju Elekter märgib HÜT aruandes, et tasu makstakse vastavalt lepingule ning 
tasu suurust vastavalt poolte kokkuleppele ei avalikustata. 

Arco Vara ning Tallink on märkinud üldkoosoleku kokkukutsumise kutses, et tasu makstakse vastavalt lepingule, 
mida ei saa antud punkti täitmiseks loetleda.  

Kaubamaja ei ole antud punkti HÜT aruandes ega üldkoosoleku kokkukutsumise kutses käsitlenud, Tallinna 
Sadam ei ole antud punkti HÜT aruandes käsitlenud, kumbki emitent ei ole audiitorile makstavat tasu 
avalikustanud. 

Kui nõukogu teeb ettepaneku valida uus audiitor, siis põhjendab ta üldkoosolekule eelmise audiitoriga 

lepingu lõpetamise põhjuseid.  

Sama audiitoriga jätkas ning antud punkti ei pidanud täitma 16 emitenti (Arco Vara, Baltika, EfTEN, Kaubamaja, 
Merko, Harju Elekter, LHV, Nordecon, OEG, PRFoods, Pro Kapital, SFG, Skano, Tallink, Tallinna Vesi, Trigon). Uue 
audiitori valimine oli päevakorras Tallinna Sadamal, aga selle kohta pole avalikustatud rohkem informatsiooni. 

Ekspress valis uue audiitori, HÜT aruandest nähtub, et audiitorettevõtte valikukriteeriumiteks on 
auditimeeskonna kogemus, audiitorbüroo maine, kuulumine rahvusvahelisse võrgustikku, audiitori sõltumatus 
ja teenuste hind. Ekspress ei ole kirjeldanud eelmise audiitoriga lepingu lõpetamise põhjuseid, koosoleku 
protokollist nähtub vaid, et uue audiitori valikul kaaluti erinevaid pakkumisi. 

Antud HÜT punkti täitmise osas esineb puudusi. Audiitori tegevusele on oluline anda sisuline hinnang selleks, et 
parandada auditi läbipaistvust. Samuti on audiitori tegevusele antav hinnang oluline audiitori valimisel. Hinnang 
aitab nii aktsionäri kui ka emitenti audiitori valikul. Nõukogu poolt audiitori tegevusele antav hinnang peaks 
kirjeldama muuhulgas ka teenuseid, mida audiitor on emitendile eelneva aasta jooksul osutanud. Üldjuhul ei ole 
emitendid teenuseid kirjeldanud, samuti on emitendid jätnud teenuste loetelu lahtiseks, osad emitendid ei ole 
üldse audiitori osutatud teenuseid kajastanud ning vastav informatsioon on heal juhul leitav audiitori aruandest. 
Audiitori aruandes kajastatud informatsioon audiitori osutatud teenuste kohta peaks kajastuma ka HÜT 
aruandes. Samuti on oluline audiitori sõltumatus ning audiitori sõltumatuse kajastamine enne audiitori valimist 
üldkoosolekul. 

HÜT 6.2.4. Lepingu alusel kohustub audiitor avaldama nõukogule ja üldkoosolekule temale tavapärase 

auditi teostamise käigus teatavaks saanud asjaolud, mis osutavad Hea Ühingujuhtimise Tava 

mittejärgimisele juhatuse või nõukogu poolt. Nimetatud asjaolude kohta koostab audiitor märgukirja, mis 

esitatakse emitendile koos audiitori järeldusotsusega. Audiitor ei kajasta märgukirjas asjaolusid, mida 

juhatus on Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes selgitanud. 

Antud HÜT punkti täitmist ei nähtu mitte ühelgi emitendil. Enamus emitente ei ole antud soovituse täitmist või 
mittetäitmist HÜT aruandes märkinud (Arco Vara, EfTEN, Ekspress, Harju Elekter, LHV, Kaubamaja, Merko, 
Nordecon, OEG, PRFoods, Skano, Tallink, Tallinna Vesi, Tallinna Sadam, Trigon).  
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Baltika ja SFG selgitavad, et kuna seadusega ei sätestata kohustust esitada HÜT märgukirja, siis antud punkti ei 
täideta. Pro Kapital märgib, et järgib antud soovitust ning audiitor osales koosolekul, et võimaldada aktsionäridel 
küsida küsimusi auditi tulemuste kohta, HÜT märgukirja emitent HÜT-i aruandes ei käsitle. 
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HÜT soovituste järgimise tabel – Finantsaruandlus ja auditeerimine 

 

  

                                                             

 

 Täpsemate selgituste saamiseks tuleb tutvuda vastavate HÜT punktidega 2017. aasta HÜT-i täitmise ülevaates. 
Tabelis on ära toodud vaid mõned HÜT i soovitused; 
+ märgib HÜT soovitust, mida emitent on täitnud ning mille täitmist saab kontrollida või mille täitmist on emitent 
selgitanud/kinnitanud 2017. aasta HÜT aruandes;  
– märgib HÜT soovitust, mida emitent ei täitnud/ täitis osaliselt/ põhjendas mittetäitmist 2017. aasta HÜT aruandes, 
samuti märgib see informatsiooni, mis ei ole käesoleval ajal enam leitav; 

 märgib HÜT soovitust, mis ei olnud 2017. aastal emitendile täitmiseks kohustuslik või asjakohane. 
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Mitmekesisuspoliitika 

Mitmekesisuspoliitika põhimõte ei ole lisatud HÜT-i ning seetõttu ei ole soovituslik täitmiseks emitentide poolt 
ning kirjeldamiseks HÜT aruandes, kuid tulenevalt RPS § 242 (4) ja § 312 (4) peab HÜT aruanne kirjeldama 
ettevõtte juhatuses ja kõrgemas juhtorganis ellu viidavat mitmekesisuspoliitikat ning selle tulemusi 
aruandeaastal. Seadus nõuab, et kui mitmekesisuspoliitikat aruandeaastal rakendatud ei ole, tuleb põhjendused 
esitada ühingujuhtimise aruandes. Mitmekesisuspoliitikale peavad tähelepanu pöörama vaid ettevõtted, kelle 
näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, 
müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2013/34 artikkel 20 (1) (g) sätestab, et ettevõtja esitab oma 
tegevusaruandes ühingujuhtimise aruande, mitmekesisuspoliitika kirjeldus lisatakse seoses näiteks selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu või hariduslik ja ametialane taust. Lisaks sätestab Komisjoni teatis 2017/C 215/01 
suunised muu kui finantsteabe esitamise metoodika kohta, kus selgitatakse mitmekesisuspoliitika kohta, kuidas 
saab sellest põhimõttest lähtuda, millised on mitmekesisuse aspektid, eesmärgid, ning mida peatakse 
rakendamise ja tulemuste all silmas. 

Mitmekesisuspoliitika rakendamise peamine eesmärk on tagada, et juhtorganites oleks piisav vaadete 
mitmekesisus ja teadmised. Mitmekesisuse tagamisel tuleks lähtuda eelkõige ettevõtte äritegevusest ja 
olemusest, ning seda tuleks arvestada oluliste aspektide määramisel. Samuti tuleks kandidaadi valimisel arvesse 
võtta mittediskrimineerivaid eeskirju ja üldtunnustatud põhimõtteid. Arusaamatuks jääb, miks osad emitendid 
kirjutavad HÜT aruandes, et nad ei järgi mitmekesisuspoliitikat kui tegelikkuses kasutatakse mitmeid 
põhimõtteid ettevõtte töös.  

Osad emitendid (Arco Vara, EfTEN, Pro Kapital, Skano, Trigon) ei pea mitmekesisuspoliitika põhimõtteid täitma 
kuna nende näitajad ei ületa seadusest tulenevaid tingimusi. HÜT aruannete kohaselt täidavad 
mitmekesisuspoliitikat või pööravad mitmekesisuspoliitikale tähelepanu vaid 4 emitenti (Ekspress, Kaubamaja, 
PRFoods, Tallinna Vesi).  

Mitmekesisuspoliitika täitmise kohta nendest emitentidest, kes peavad seda täitma, ei ole informatsiooni 
esitanud HÜT aruandes 4 emitenti (Merko, OEG, Tallink, Tallinna Sadam), Tallinna Sadam noteeriti 2018. aastal. 
Ülejäänud 5 emitenti (Baltika, LHV, Nordecon, SFG, Harju Elekter) kirjutavad HÜT aruandes, et nad ei täida 
mitmekesisuspoliitika põhimõtteid, ning põhjendavad mittetäitmise põhjuseid.  

Ekspress märgib, et pöörab tähelepanu oma töötajate võrdsele ja ausale kohtlemisele. Peamiselt on inimõiguste 
ja mitmekesisuse teema käsitletud värbamise kontekstis, kus jälgitakse rangelt võrdse kohtlemise printsiipe. 
Kontsernis ei ole lubatud diskrimineerimine soo, rassi, emakeele, poliitiliste veendumuste ja vanuse alusel. 2017. 
aastal ei registreeritud kontserni ettevõtetes ühtegi soo, rassi ega muudel põhjustel toimunud diskrimineerimise 
juhtumit. 

Kaubamaja märgib, et Kaubamaja ja Selver liitusid 2012. aastal Mitmekesisuse kokkuleppega, millega kohustuti 
järgima võrdse kohtlemise ja võimaluste põhimõtteid. Kaubamaja ei kirjelda ellu viidava mitmekesisuspoliitika 
tulemusi aruandeaastal. Samuti ei märgita teiste gruppi kuuluvate ettevõtete mitmekesisuspoliitika järgimist. 

Tallinna Vesi kirjeldab, et valides juhatuse ja nõukogu liikmeid kohustub Tallinna Vesi jälgima võrdse kohtlemise 
põhimõtteid. Kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu või muude omaduste tõttu. Efektiivse ja 
tasakaalustatud juhatuse moodustamise eesmärgil peetakse juhatuse ja nõukogu liikmeid valides esmatähtsaks 
kandidaatide kogemust ettevõttes või valdkonna tundmist, ning nende haridust ja tausta. Tallinna Vesi ei kirjelda 
ellu viidava mitmekesisuspoliitika tulemusi aruandeaastal ning märgib, et nõukogu koosseisus ei ole ühtegi 
naisliiget. 

PRFoods märgib, et juhtkond peab oluliseks ettevõttes hästi toimivat töökeskkonda ettevõtte kõikidel tasanditel. 
Selle saavutamiseks ja hoidmiseks jälgitakse, et ettevõttes töötaksid nii juhtkonna kui töötajate hulgas eri soost, 
eri rahvusliku tausta ja erinevate kogemustega inimesed. PRFoods ei kirjelda ellu viidava mitmekesisuspoliitika 
tulemusi aruandeaastal. 
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Baltika põhjendab HÜT aruandes, et pole pidanud vajalikuks rakendada mitmekesisuspoliitikat, kuna peab 
personali valikut tehes silmas Baltika parimaid huve ning lähtub personali valikul isiku haridusest, oskustest ja 
varasematest kogemustest jäädes see juures sooneutraalseks ja mittediskrimineerivaks.  

LHV pole pidanud vajalikuks mitmekesisuspoliitika rakendamist HÜT aruande järgi, sest ettevõte peab silmas 
alati LHV parimaid huve ning lähtub valiku tegemisel sooneutraalselt ja mittediskrimineerivalt isiku haridusest, 
oskustest ja varasematest kogemustest.  

Nordecon ei täida antud põhimõtet kuna peab nii juhtide kui ka töötajate valikul silmas alati ettevõtte huve, 
lähtudes valikute tegemisel haridusest, oskustest ja varasematest töökogumustest. Nordecon järgib põhimõtet 
mitte diskrimineerida kandidaate soolisel või muudel alustel.  

SFG pole veel rakendanud mitmekesisuspoliitikat kõikidele kontserni kuuluvatele ettevõtetele kuna tegutseb 
paljudes erinevates riikides, ka väljaspool Euroopa Liitu. SFG jälgib igapäevatöös mitmekesisuse põhimõtet. SFG 
märgib HÜT aruandes, et usu või veendumuste, puude, vanuse, soolise orientatsiooni, soo, rassi või etnilise 
päritolu pärast diskrimineerimine ei ole värbamisel või töösuhetes SFG organisatsioonikultuuris vastuvõetav. 
Samas pole ettevõte märkinud millistest riikides antud põhimõtet järgitakse ning millistes mitte, samuti pole 
selgitatud ellu viidavat mitmekesisuspoliitikat ning selle tulemusi aruandeaastal. 

Harju Elektris ei ole mitmekesisuspoliitikat käsitlevat dokumenti, kuid ettevõte märgib, et inimeste valimisel ja 
nimetamisel kõrgematesse juhtorganitesse on lähtutud esmajärjekorras võimalikust lisaväärtusest, mida nad 
kontserni juhtimisesse oma teadmiste ja oskuste näol kaasa toovad ning sobivusest. 
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Olulised muudatused ühingujuhtimise valdkonnas 

Olulised muudatused ühingu üldjuhtimise valdkonnas börsiemitentidele toimuvad seoses Euroopa Parlamendi 
ja Nõukogu direktiiviga (EL) 2017/828 (edaspidi aktsionäride direktiiv), mis soodustab aktsionäride kaasamist. 
Aktsionäride direktiivi sätted tuleb üle võtta hiljemalt 10. juuniks 2019. Eestit puudutavad muudatused on hetkel 
arutelul ning konkreetsed muudatused selguvad VPTS-i muudetud sätete vastuvõtmisel, kuid peamised 
muudatused, mis mõjutavad ühingujuhtimist on järgnevad:  

• Juhtide ring VPTS-i § 1352 mõistes laieneb ning kaasab edaspidi ka nõukogu liikmeid.  
• Täiendatakse VPTS-i § 1352 börsiemitendi juhtide tasustamise põhimõtteid, mis põhineb aktsionäride 

direktiivi artiklil 9a. Täiendatakse teabe loetelu, mida emitent peab juhtide tasustamise põhimõtete 
kohta avalikustama majandusaasta aruandes. Samuti sätestatakse juhtide tasustamise põhimõtete 
üle hääletamise kord ning tasustamise põhimõtetest erakorralistel asjaoludel erandite tegemise kord.   

• Täiendatakse VPTS-i seoses aktsionäride direktiivi artikliga 9b, mis sätestab selle, et emitent peab 
avalikustama oma veebilehel juhtide tasustamisaruande viimase majandusaasta kohta. 
Tasustamisaruanne tuleb teha kättesaadavaks emitendi veebilehel, samuti sätestatakse 
tasustamisaruande sisu, mis peab olema terviklik ja selge, ning avaldatud iga juhi kohta. Sätestatakse 
tasu summade kajastamise kord.  

• Täiendatakse VPTS-i seoses aktsionäride direktiivi artikliga 9c, mis reguleerib seotud isikute tehingute 
läbipaistvust ja heakskiitmist, täpsustatakse ka seda, millised on tehingu olulised andmed ning 
reguleeritakse seotud isikute tehingute avalikustamist.  

Peamiselt toimub muudatus emitentide jaoks selles, et teatud nõuded, mis enne olid kajastatud HÜT-is, on nüüd 
kajastatud ka VPTS-is, samuti muutuvad teatud nõuded konkreetsemaks. Juhtide tasustamisaruande sisu ning 
selle nõuded on sarnased HÜT-i juhatuse liikme tasustamise põhimõtetele. See tähendab seda, et need 
põhimõtted mis olid enne HÜT-is soovituslikud, on nüüd ka VPTS-is, samuti hakkavad antud põhimõtted kehtima 
nõukogu liikmete tasude kajastamisele. 

Senini on vähesed emitendid selgitanud juhatuse tasustamise põhimõtteid põhjalikult, enamus emitendid on 
antud HÜT punkti järgimist selgitanud HÜT aruannetes minimaalselt, samuti on ka emitente, kes ei ole HÜT 
soovitusi juhatuse liikmete tasustamise kohta enda HÜT aruandes käsitlenud. Antud sätete jõustumisel tuleb 
käsitleda mitte ainult juhatuse, vaid ka nõukogu tasustamisaruannet.      

Muudatus toimub ka tasude avalikustamise korras, ning edaspidi on tasude avalikustamine kajastud ka VPTS-is. 
Senini on sellele sarnanevast HÜT soovitusest kinni pidanud juhatuse liikmete puhul vaid üksikud emitendid, 
nõukogu liikmete puhul on enamus emitendid avalikustanud nõukogu liikmete tasud. 

Seotud isikute tehingutega seotud punktid on kajastatud ka HÜT-is, senini ei ole mitmed emitendid seda punkti 
enda HÜT aruannetes kajastanud. Kui emitent on kajastanud seotud isikute tehinguid siis tihti ei nähtu nende 
tehingute sisu. Seadusemuudatusega sätestatakse seotud isikute tehingute nõuded ning tehingute kajastamine, 
samuti sätestatakse tehingute hindamise ja heakskiitmise kriteeriumid. 

Aktsionäride direktiivi eesmärk on kaasata rohkem investoriteid ja varahaldureid, et äriühingu juhtimine ja 
tulemlikkus oleksid optimaalsed. Samuti on aktsionäride direktiivi eesmärgiks võtta vastu meetmed äriühingute 
juhtimise valdkonnas, et eelkõige soodustada aktsionäride pikaajalist kaasamist ning edendada läbipaistvust 
äriühingute ja investorite vahel. 

 


