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Finantsinspektsioon viis detsembris 2007 ja augustis 2008 läbi

börsiemitentide Hea ühingujuhtimise tava (HÜT) aruannete

analüüsi. Tulemused on esitatud käesolevas ülevaates.

HÜT-i täitmine toimub põhimõttel „täidan või selgitan”. Selle

põhimõtte kohaselt ei ole HÜT-i sätete täitmine kohustuslik.

Emitentide jaoks on kohustuslik avalikustada ja põhjendada, kas

ning millises osas HÜT-i ei järgita. Käesolevas ülevaates on

Finantsinspektsioon võrdlevalt analüüsinud, milliseid HÜT-i

sätteid ei täideta ning mis on toodud mittetäitmise põhjendu-

seks. Lisaks teeb Finantsinspektsioon ettepanekud olemasoleva

raamistiku muutmiseks.

HÜT-i koostajad on ühena HÜT-i eesmärkidest välja toonud

aktsionäride õiguste tugevdamise, mis väljendub eelkõige

võrdse kohtlemise ja piisava informatsiooni kättesaadavuse

kaudu. Teise HÜT-i eesmärgina on nimetatud äriühingu

juhtimise korraldamist majanduslikult kõige otstarbekamal viisil

juhtide hoolsa ja lojaalse käitumisega. Aktsionäridel peab olema

võimalik hinnata juhte ja kujundada hinnang nende

käitumisele.

Emitendid on 2006. ja 2007. a majandusaasta aruande osana

esitatud HÜT-i aruannete koostamisel rakendanud erinevat

hoolsusastet. Mitmed emitendid on oma juhtimist HÜT-i reeglite

valguses põhjalikult hinnanud. Samas on emitente, kelle HÜT-i

aruanne koosnes paarist reast aastaaruandes, kuigi võrdluse

käigus ilmnesid mitmed erinevused nimetatud emitentide

tegelikest juhtimistavadest võrreldes HÜT-i soovitustega.

Analüüsi tulemusena leiab Finantsinspektsioon, et HÜT-i kehtes-

tamine on üldiselt suurendanud läbipaistvust ühingujuhtimises.

Käivitusfaasis on HÜT-i täitmist kajastavad aruanded koostatud

rahuldavalt, kuid mõnedel emitentidel on veel piisavalt arengu-

ruumi. Finantsinspektsiooni arvates on peamised puudused

järgmised.

• Emitendid ei ole oma juhtimistavasid piisavalt hinnanud kõigi

HÜT-i soovituste vastu. See võib viia aktsionäri eksiarvamusele,

et emitent järgib HÜT-i soovitusi suuremas osas, kui ta seda

tegelikult teeb.

• Emitendid on HÜT-i aruandes jätnud täielikult või piisavalt

selgitamata, millised asjaolud on põhjustanud emitentide

juhtimistavade erinevuse HÜT-i soovitustest.

• Emitentidel esineb puudusi nõutud teabe avalikustamisel.

HÜT-i aruanded sisaldavad HÜT-is nõutud teabe otsese aval-

damise asemel viiteid teistele dokumentidele või tegevus-

aruande osadele, mis teeb teabe leidmise keeruliseks ja aega-

nõudvaks.

• Emitentide veebilehtedel ei ole täielikult kättesaadav HÜT-i

punktis 5.3. loetletud teave, mis on aktsionäridele oluline.

Sageli on teabe asemel esitatud link emitendi börsiteadetele.

Osade emitentide korporatiivinfo on veebis kättesaadav

ainult inglise keeles. Puudulikud on ka üldkoosoleku kokku-

kutsumisteated, eriti HÜT-i punkti 6.2.1. soovitustest lähtudes.
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Finantsinspektsiooni hinnangul peab HÜT-i aruanne koosnema

kahest komponendist.

1. Emitendi juhtimistavade kirjeldusest, nende vastavuse hinda-

misest HÜT-i soovituste vastu ning esineva mittevastavuse

põhjendamine.

2. Kindlad asjaolud, mida tuleb HÜT-i aruandes kajastada ja mille

kajastamata jätmist peab põhjendama, on järgmised:

• iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus,

talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid,

samuti nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad

tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused) aval-

datuna selges ja üheselt arusaadavas vormis (HÜT 2.2.7);

• nõukogu poolt heaks kiidetud tehingud juhatuse liikme,

tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel

(HÜT 2.3.2);

• üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu suurus ja

maksmise kord, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahku-

mishüvitus ja muud makstavad hüved) (HÜT 3.2.5);

• nõukogu liikmed, kes on majandusaasta jooksul osalenud

vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel (HÜT 3.2.6.);

• majandusaasta jooksul nõukogu liikmetega tekkinud hu-

vide konfliktid koos igakordsete lahendustega (HÜT 3.3.2).

Osa emitentidest jätsid eelnimetatu käsitlemata.

Finantsinspektsioon peab vajalikuks kaaluda HÜT-i punktide

2.3.2 ja 3.3.2 sõnastuse muutmist. Näiteks lisades nn negatiivse

kinnituse avaldamise soovituse, mis annab lugejale kinnituse, et

antud olukordi või asjaolusid emitendi juhtimises aruande-

perioodil ei esinenud. HÜT-i soovituse 3.2.6 osas kutsub Finants-

inspektsioon emitente üles olema hoolsam koosolekutelt puu-

dunud isikute kajastamisel.

Finantsinspektsioon kaardistas analüüsi käigus küsimused, mis

võivad osutuda emitentidele tundlikeks. Need teemad leidsid

kas vähest kajastamist või esines enamikul emitentidest kõrvale-

kaldeid HÜT-i soovitustest. Finantsinspektsioon leiab, et all-

järgnevad kolm HÜT-i soovitust tuleb reguleerida õigusaktiga1,

kuna tegemist on läbipaistva ühingujuhtimise seisukohalt

oluliste küsimustega.

• HÜT 2.2.7: iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahku-

mishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemia-

süsteemid, samuti nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhi-

nevad 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.

• HÜT 3.2.2: vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest on

sõltumatud. Kui nõukogus on paaritu arv liikmeid, siis võib

sõltumatuid liikmeid olla üks liige vähem kui sõltuvaid liik-

meid. Sõltumatu on isik, kellel ei ole emitendi, tema kontrolli-

tava äriühinguga, emitenti kontrolliva aktsionäri, tema

kontserni kuuluva äriühinguga ega nende äriühingute juht-

organite liikmetega selliseid ärilisi, perekondlikke või muid

sidemeid, mis võivad huvide konflikti tõttu mõjutada nende

otsuseid. Sõltumatuse tunnused on esitatud Hea ühingu-

juhtimise tava lisas. Nõukogu liikmeks ei ole üheaegselt

rohkem kui kaks endist juhatuse liiget, kes olid emitendi või

tema poolt kontrollitava äriühingu juhatuse liikmeks vähem

kui kolm aastat tagasi.

• HÜT 3.2.5: üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu

suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi Hea ühingu-

juhtimise tava aruandes, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu

(sh lahkumishüvitus ja muud makstavad hüved).

Finantsinspektsioon plaanib ülalnimetatud teemade osas alga-

tada emitentide, asjassepuutuvate turuosaliste ja riiklike institut-

sioonidega arutelu regulatsiooni nõuete väljatöötamiseks.

1 Audiitorite huvide konfliktidesse puutuv reguleeritakse vastava uue audiitortegevuse seadusega.



2004. a detsembris avalikustas Komisjon soovituse börsiette-

võtete tippjuhtide tasustamise korra kohta (2004/13/EÜ) ees-

märgiga edastada liikmesriikidele soovitus kindlustada, et

emitendid avalikustaksid juhatuse tasustamise alused ning igale

juhatuse liikmele makstava tasu. Nimetatud andmed tuleks

avalikustada emitendi veebilehel ja need peavad sisaldama ka

juhatuse liikmetega sõlmitud ametilepingute tähtsamaid

tingimusi (ametiaeg, lahkumishüvitus, etteteatamisperiood).

Juhatuse liikmete tasustamise alused peaksid olema vastu võe-

tud üldkoosolekul, juhatuse liikmetele suunatud aktsiaoptsioo-

nid peavad eelnevalt saama üldkoosoleku heakskiidu.

2005. aasta veebruaris võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse

börsiettevõtete tippjuhtide ning (järelevalve) nõukogude rolli

kohta (2005/162/EÜ), eesmärgiga anda liikmesriikidele juhised,

et sätestada nõuet sõltumatute nõukogu liikmete rolli kohta

emitentide juhtorganites. Soovitus näeb ette, et sõltumatuid

nõukogu liikmeid on sama palju kui sõltuvaid. Sõltumatud

nõukogu liikmed täidaksid eelkõige neid äriühingu-siseseid

järelevalve funktsioone, mille täitmisel võib sõltuvatel liikmetel

esineda huvide konflikte. Soovitus käsitleb ka erinevate komi-

teede moodustamist nõukogu tasemel.

Euroopa Liidu ühingujuhtimise raamistiku aspektist on tähtis ka

direktiiv 2006/46/EL, mille ülevõtmine Eesti õigusesse on hetkel

käimas. Nimetatud direktiivi peamiseks eesmärgiks on kohus-

tada äriühinguid, kelle väärtpaberitega on lubatud kaubelda

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärt-

paberiturul, esitama üldühingujuhtimise aastaaruannet ning

tagada seotud osapooltega sõlmitud bilansiväliste kokkulepete

ja tehingute senisest suurem läbipaistvus. Ühingujuhtimise

aruande eesmärgiks on tugevdada avalikustamise kaudu

äriühingu juhtimise raamistikku ja see lähtub Hea ühingu-

juhtimise tava kirjeldamisel põhimõttest „täida või selgita”.
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Eesti ühingujuhtimise õiguslik raamistiku areng on läbipõimu-

nud Euroopa Liidu äriühinguõiguse arenguga. Alljärgnevalt on

ära toodud osa Euroopa Liidu ühingujuhtimise tähtsamatest

dokumentidest, mis haakuvad käsitletava teemaderingiga.

2003. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu „Äriühingu-

õiguse ajakohastamise ja ettevõtete üldjuhtimise tõhustamine

Euroopa Liidus – edasiliikumise kava” (2005/162/EÜ), mis ava-

likustas äriühinguõiguse põhilised tegevussuunad lähitulevikuks,

milleks olid:

• uute avalikustamisnõuete tutvustamine, sh plaan nõuda

emitentidele iga-aastase ühingujuhtimise tava avalikustamist;

• aktsionäride õiguste kaitse tugevdamine (õigus esitada

küsimusi, hääletada koosolekul viibimata, osaleda koosolekul

elektrooniliste sidevahendite abil jt);

• sõltumatute juhtkonna liikmete rolli selgitava soovituse

vastuvõtmine;

• juhatuse kui juhtorgani moderniseerimine;

• liikmesriikide tegevuse koordineerimine üldjuhtimise õigus-

likul reguleerimisel.

Viimase tarbeks loodi 2004. a Euroopa Ühingujuhtimise Foorum

(European Corporate Governance Forum), kuhu kuulub 15

erineva valdkonna spetsialisti (turuosalised, akadeemikud,

emitendid jt). Euroopa Ühingujuhtimise Foorum on analüüsinud

ja oma seisukohtadega arendanud ühingujuhtimise parimat

tava. Foorumi varasemad tööd käsitlesid juhtimisorganite

funktsioone, äriühingute sisemist kontrollsüsteemi ja aktsio-

näride õiguste teostamist. 2006. aasta alguses avaldas Foorum

seisukoha, milles rõhutas „täida või selgita” põhimõtte rakenda-

mise vajadust Euroopa Liidu äriühinguõiguses, rõhutades

sealjuures, emitentide kohustust esitada sisulisi selgitusi

ühingujuhtimisetava mittetäitmise kohta2.

2 Euroopa Ühingujuhtimise Foorumi avaldused on kättesaadavad
http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/index_en.htm
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Äriühingute üldjuhtimise raamistiku põhimõtted leiab Eestis

eelkõige äriseadustikust ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest.

Erinormid on kogutud vastavat tegevusvaldkonda reguleeriva-

tesse seadustesse, näiteks väärtpaberituru seadusesse, kindlus-

tustegevuse seadusesse ja krediidiasutuste seadusesse. Lisaks

eelnevale reguleerib emitentide poolt aastaruandes ühingu-

juhtimise tava kohta avaldatavat teavet raamatupidamise

seadus.

Tallinna Börsi ja Finantsinspektsiooni poolt kehtestatud Hea

ühingujuhtimise tava jõustus 1.01.2006. Vastavalt Tallinna Börsi

reglemendi osa „Nõuded emitentidele” punktile 3.12 olid nii

aktsia- kui võlakirjaemitendid kohustatud HÜT-i järgimise

avalikustama HÜT-i aruandes.

2007. aastal avalikustasid emitendid esmakordselt HÜT-i aru-

ande. Kuna tegemist on uudse aspektiga avaliku äriühingu

juhtimisprotsessis, siis otsustas Finantsinspektsioon analüüsida

emitentide-poolset HÜT-i järgimise avalikustamist ülevaatlikult.

Teostatud analüüs lähtub emitentide poolt aastatel 2007 ja 2008

avalikustatud HÜT-i aruannetest, milles esitatud teavet on

Finantsinspektsioon hinnanud emitentide kohta avalikustatud ja

lihtsalt kättesaadava teabe vastu (nt üldkoosoleku teated,

börsiteated, emitentide veebilehel avalikustatud teave). Analüüs

ei sisalda andmeid AS-i Tallink Grupp ega AS-i Kalev 2007. a

majandusaasta osana esitatud HÜT-i aruannete kohta, kuna

seoses nende emitentide puhul kalendriaastast erineva majan-

dusaastaga ei ole nimetatud äriühingute 2007. a majandusaasta

aruandeid seisuga 1.09.2008 veel avalikustatud.

Ülevaate eesmärk on analüüsida nende HÜT-i soovituste

täitmist, mille suhtes on võimalik lähtuda emitentide poolt

endale antud hinnangutest. See tähendab, et kajastatud on

need HÜT-i soovitused, mis on leidnud või oleksid pidanud

leidma käsitlemist HÜT-i aruandega seotult. Käesoleva ülevaate

eesmärk ei ole hinnata emitentide poolt iga üksiku HÜT-i

soovituse järgimist.

Tutvumine teiste emitentide poolt avalikustatuga ning Finants-

inspektsiooni seisukohtadega HÜT-i aruandes hoolikamat

kajastamist vajavate asjaolude osas annab emitentidele juht-

nööre oma juhtimistavade paremaks analüüsiks ning lihtsustab

nõuetele vastava HÜT-i aruande koostamist.

Emitendid peavad järjepidevalt hindama oma juhtimistavade

vastavust HÜT-i soovitustele. Avalikustades kord aastas oma

sisemise juhtimistava kooskõlas HÜT-i soovitustega, loovad

emitendid aktsionäridele ootuse, et HÜT-i järgitakse ka äri-

ühingu edaspidises tegevuses.
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HÜT-i aruande esitamise kohustus kehtib äriühingutele, kelle

väärtpaberid on majandusaasta aruandes käsitletud perioodil

kaubeldavad või võetud kauplemisele Tallinna Börsil. 2007. aasta

detsembri seisuga oli Tallinna Börsi põhinimekirjas 18 äriühingu

aktsiad, sh Arco Vara AS-i, AS-i Ekspress Grupp ja AS-i Viisnurk3

aktsiad, mis võeti kauplemisele 2007. aasta jooksul. Seisuga

1.09.2008 oli Tallinna Börsi põhinimekirjas 19 äriühingu aktsiad,

sh AS-i Merko Ehitus4 aktsiad, mis võeti kauplemisele 2008. aasta

jooksul, mistõttu AS-il Merko Ehitus puudus kohustus esitada

HÜT-i aruanne 2007. a majandusaasta kohta.

Seisuga 1.12.2007 olid Tallinna Börsi võlakirjade nimekirjas nelja

emitendi võlakirjad, kellest ainsana esitas HÜT-i aruande

õigeaegselt AS Tallinna Sadam. AS Balti Investeeringute Grupi

Pank esitas HÜT-i aruande eraldi, pärast selle vastuvõtmist

15.05.2007 toimunud erakorralisel üldkoosolekul. Võla-

kirjaemitentidest jätsid 2006. aastal HÜT-i aruande esitamata

AS Q Vara ja LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ.5 Tallinna Börsi

võlakirjade nimekirjas on seisuga 1.09.2008 kauplemisele võetud

nelja emitendi võlakirjad, kellest Manutent OÜ võlakirjad võeti

kauplemisele 2008. aasta jooksul6. Võlakirjaemitentidest jättis

HÜT-i aruande esitamata LHV Ilmarise Kinnisvara Portfelli OÜ.

Võrreldes eelmise aastaga on HÜT-i aruande avalikustanud

Q Vara AS7.

HÜT-i aruande esitamist ja sisu reguleerib HÜT-i punkt 5.4. Selles

sätestatakse, et HÜT-i aruanne tuleb esitada majandusaasta

aruandes kajastatud tegevusaruande ühe peatükina. Tegemist

on eelkõige vormilise aspektiga, mida enamik emitente täitsid.

Üksikud emitendid esitasid HÜT-i aruande majandusaasta

aruande eraldi peatükina.

Vastavalt HÜT-i punktile 5.4 kirjeldatakse HÜT-i aruandes

emitendi juhtimistavasid ja nende kooskõla HÜT-iga. Juhul, kui

emitendi juhtimine erineb HÜT-ist, tuleb seda selgitada. Põhi-

mõte „täidan või selgitan” eeldab, et emitent vaatab kriitiliselt

üle oma juhtimistavad ja võrdleb neid HÜT-is tooduga.

Emitentide poolt aastatel 2006 ja 2007 esitatud HÜT-i aruanded

olid väga erineva tasemega, mitmed emitendid olid läbi viinud

põhjaliku juhtimistavade vastavuse hindamise. Samas oli

emitente (AS Tallink Grupp, Tallinna Kaubamaja AS, AS Ekspress

Grupp), kelle HÜT-i aruanne koosnes paarist reast. Järgnevalt

käsitleme emitentide poolt HÜT-i aruannetes avalikustatut,

järgides HÜT-i ülesehitust peatükkide lõikes. Finantsinspekt-

siooni eesmärgiks ei ole siinkohal kõigi HÜT-is toodud juhtimis-

tavade käsitlemine, mistõttu on järgnevalt välja toodud HÜT-i

punktid, millele Finantsinspektsioon soovib tähelepanu pöörata

nende HÜT-i aruandes kajastamise seisukohalt.

3 AS Viisnurk tekkis endise AS-i Viisnurk jagunemisel kaheks börsiettevõtteks mille tulemusel nimetati endine AS Viisnurk ümber AS-iks Trigon Property Development ja loodi
uus äriühing AS Viisnurk.

4 AS Merko Ehitus tekkis endise Merko Ehitus AS-i jagunemisel kaheks börsiettevõtteks, mille tulemusel nimetati endine AS Merko Ehitus ümber AS-iks Järvevana ja loodi uus
äriühing AS Merko Ehitus.

5 Tallinna Börsi noteerimis- ja järelevalve komisjon määras oma 6.11.2007 otsusega eeltoodud rikkumise eest leppetrahvi AS-ile Starman, samas kui võlakirja emitentide rikku-
mised pole arutusel olnud. Finantsinspektsiooni hinnangul on Tallinna Börs ilma selge põhjenduseta jõustanud HÜT-i erinevalt aktsia- ja võlakirjaemitentidele

6 Balti Investeeringute Grupi Panga võlakirjad lunastati enne 1.09.2008, kuid nende HÜT-i aruanded on kajastatud käesolevas analüüsis.
7 Q Vara OÜ kujundati 2007. a majandusaasta jooksul ümber aktsiaseltsiks.
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HÜT 1.1.1. 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 vasta-

mise 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 /—/

Kontrolliv aktsionär hoidub nii üldkoosolekul kui ka emi-

tendi juhtimise korraldamisel teiste aktsionäride õiguste põhjen-

damatust kahjustamisest ega kuritarvita enda positsiooni /—/

2006. aastal jätsid paljud emitendid üldkoosoleku kokku-

kutsumise teates näitamata aadressi või e-posti aadressi, kuhu

aktsionär oma küsimuse saata oleks saanud.

Valdav osa emitente on nimetatud teabe lisanud 2007. a üld-

koosoleku kutsele. Samas olid emitendile üldkoosoleku kohta

käivad küsimused avaldatud vaid paari emitendi veebilehel.

HÜT 1.2.2. Juhatus ja nõukogu esitavad aktsionäridele sama-

aegselt üldkoosoleku kokkukutsumise teatega tutvumiseks kõik

neile kättesaadavad või neile esitatud olulised andmed, mis on

vajalikud üldkoosolekul otsuse tegemiseks. Emitent esitab

üldkoosoleku kokkukutsumisel põhjendused ja selgitused nende

päevakorras olevate teemade kohta, mille sisuks on emitendi

jaoks olulised muutused (nt põhikirja muutmine, täiendavate

aktsiate või aktsiatega seotud teiste väärtpaberite emiteerimine

või erakorralised tehingud, mille sisuks on kogu või enamuse

vara või ettevõtte müük või mis on tehtud emitendiga seotud

isikuga). Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõu-

kogu või audiitor või kui teema võetakse päevakorda juhatuse

või aktsionäri nõudel, siis esitavad omapoolsed põhjendused ja

selgitused ka üldkoosoleku kokkukutsumist või teema päeva-

korda võtmist nõudnud organid või isikud. Aktsionäridel võimal-

datakse tutvuda ka andmetega selle kohta, mida aktsionärid on

seoses üldkoosoleku toimumisega emitendilt küsinud, kui

sellised andmed on seotud üldkoosoleku päevakorras oleva

teemaga. Juhatus või nõukogu võivad keelduda selliste andmete

esitamisest, kui see on vastuolus emitendi huvidega. Sellisel

juhul põhjendavad juhatus ja nõukogu andmete esitamisest

keeldumist. Aktsionäridele esitatakse teave ka eesti keeles.

Finantsinspektsioon peab HÜT-is läbivalt kajastatud nõuet teabe

võimalikult lihtsa kättesaadavuse ja terviklikkuse tagamiseks

väga oluliseks, erandiks ei ole ka üldkoosoleku korraldamisega

seotu. Üldkoosolekul osalemise läbi teostavad aktsionärid oma

kõige olulisemat õigust – õigust osaleda otsuste tegemisel.

Selleks, et aktsionärid saaksid oma õigusi täies mahus täita, on

lisaks võimlusele osaleda üldkoosolekul vajalik ka ligipääs

teabele, mis annab aktsionärile võimaluse teha üldkoosolekul

teadlikke otsuseid.
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Antud HÜT-i soovitust ei järginud 2007. aastal AS Kalev, kes

avaldas 30.08.2007 börsiteatega aktsionäride korralise üldkoos-

oleku kutse, milles teatas, et üldkoosolek toimub 20.09.2007.

Kutse järgi olid üldkoosoleku päevakorras 2006/2007. a majan-

dusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja audiitori

valimine ja tasustamise korra määramine. Üldkoosolekul esitas

AS-i Kalev juhatus ettepaneku lisada üldkoosoleku päevakorda

täiendavate punktidena põhikirja muutmise, osaluste võõran-

damise tehingu kinnitamiseks ja oma aktsiate omandamiseks

võimaluse andmise. Aktsionäride üldkoosoleku ajal avalikustas

AS Kalev börsiteate, milles teatas viie tütarühingu võõranda-

misest, mille müügilepingutele oli samal päeval alla kirjutatud.

AS Kalev loobus nimetatud tehingu tulemusel kahest oma

põhitegevuse valdkonnast. Selline käitumine ei võimaldanud

aktsionäridel saada täielikku teavet päevakorra kohta ega

andnud neile võimalust otsustada aktsionäri õiguste teostamise

või sellest loobumise kohta.

Nimetatud käitumine tõi kaasa mitme Tallinna Börsi reglemendi

punkti rikkumise, mille suhtes määras Tallinna Börsi Noteerimis-

ja Järelevalvekomisjon AS-ile Kalev leppetrahvi.

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 /—/

HÜT 1.2.4. Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist

avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud

päevakorras olevate teemade kohta.

Üldkoosolekute teavet avalikustas oma veebilehel vaid iga teine

emitent. Samas on võimalik, et nimetatud teave oli avalikustatud

üldkoosoleku kutse ja üldkoosoleku toimumise vahelisel perioo-

dil ja oli Finantsinspektsiooni-poolse kontrolli hetkeks veebilehelt

eemaldatud. Finantsinspektsioon soovitab emitentidele hoida

viimaste üldkoosolekute päevakorrapunktidega seotud teavet

veebilehel üleval vähemalt kuni teabe avaldamiseni järgmise

üldkoosoleku kohta. Lisaks toonitab Finantsinspektsioon, et

ainult börsiteadete ja majandusaasta aruande avaldamist emi-

tendi veebilehel ei saa pidada piisavaks üldkoosolekuga seotud

teabe avaldamiseks, kuna selliselt esitatud teabe hulgast võib

üldkoosolekuga seonduva leidmine osutuda keeruliseks ja aega-

nõudvaks. Emitendi veebileht peaks sisaldama kergelt leitavat

alljaotist, kuhu on kogutud kogu üldkoosolekuga seonduv teave,

sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade, üldkoosolekuga seotud

materjalid, enne koosolekut aktsionäride poolt esitatud

küsimused jm.

HÜT 1.3.1. /—/ Üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu

esimeest ega juhatuse liiget.

2006. aasta HÜT-i aruannete põhjal ei esinenud emitentide

hulgas antud soovitusest kõrvalekaldujaid. 2007. aastal teatas

AS Balti Investeeringute Grupi Pank ilma täiendavaid selgitusi

lisamata, et üldkoosoleku juhatajaks valiti nõukogu esimees.

AS Silvano Fashion Group, AS Viisnurk ja AS Trigon Property Deve-

lopment märkisid, et üldkoosoleku juhatajaks valiti emitendi

juhatuse liige. AS Silvano Fashion Group selgitab, et juhatuse

liige valiti koosolekut juhtima praktilistel kaalutlustel ja võimal-

das aktsionäride küsimustele pädevat vastamist ning kinnitab, et

nimetatud rikkumine ei kahjustanud aktsiaseltsi ega aktsiaseltsi

huve. AS Viisnurk ja AS Trigon Property Development selgitavad,

et juhatuse liikme valimine üldkoosoleku juhatajaks tagas üld-

koosoleku sujuva ja kõigi aktsionäride huve arvestava läbiviimise.

Finantsinspektsiooni arvates ei ole esitatud selgitused piisavad.

Võimalus anda aktsionäride küsimustele pädevaid vastuseid on

garanteeritud HÜT-i soovituses 1.3.2, mis sätestab juhatuse

liikmete üldkoosolekul viibimise nõude. Käesoleva soovituse ees-

märk on aktsionäride huvide tagamine erapooletu üldkoosoleku

koosoleku juhataja kaudu. Valides koosoleku juhatajaks isiku,

kellel on tulenevalt oma ametiülesannetest potentsiaalne huvide

konflikt aktsionäridega, seatakse aktsionäride huvide igakülgne

arvestamine küsimärgi alla. Finantsinspektsioon soovitab emiten-

tidel olla antud soovituse täitmisel hoolsam.
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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.

2006. aastal avaldasid AS Eesti Telekom ja AS Starman, et

emitendiga mitte seotud põhjustel ei osalenud kõik antud

punktis nimetatud isikud üldkoosolekul. AS Silvano Fashion

Group loetles puudunud isikud ilma selgitusi esitamata. Üldise

erinevuse juhtimistavadest tõi välja AS Järvevana, kes avaldas, et

ei pea kõigi nimetatud isikute igakordset viibimist üldkoosolekul

otstarbekaks.

2007. aastal jäi AS Järvevana 2006. aastal toodud selgituse

juurde, lisaks temale avaldasid AS Viisnurk, AS Trigon Property

Development ja AS Olympic Entertainment Group, et üldkoos-

olekul ei viibinud kohal audiitor, kuna selleks ei olnud vajadust.

Ülejäänud HÜT-i aruandes erisuse väljatoonud emitendid

jagunesid kaheks: emitendid, kes loetlesid ilma selgitusi esita-

mata puudunud isikud, ja emitendid, kes loetlesid üldkoos-

olekutelt puudunud isikud koos selgitustega puudumiste kohta.

Enamik avaldatud selgitustest sidus puudumise koosolekult

puudunud isikuga ega tulenenud emitendist.

Finantsinspektsiooni hinnangul peavad emitendid rakendama

suuremat hoolsust HÜT-i soovitustest erinevate juhtimistavade

selgitamisel. Selgitamisele kuuluvad ka olukorrad, kus HÜT-i

soovitusi ei täidetud ilma, et täitmata jätmine oleks emitendi

poolt põhjustatud (nt isikute puudumised emitendist mitte-

olenevatel põhjustel). Emitendi poolt HÜT-i aruandes esitatud

selgitused peavad aktsionärile edastama lisateavet kas

puudunud isikute või emitendi juhtimistavade kohta. Emitendi

selgitus, et mõni HÜT-i soovitus ei ole „otstarbekas”, ei ole

Finantsinspektsiooni hinnangul piisav. Emitent peab aktsio-

näridele esitama põhjenduse, miks antud soovitust ei peeta

otstarbekaks, ja kirjeldama, milline on emitendi väljakujunenud

alternatiivne juhtimistava.

HÜT 1.3.3. Emitent teeb vastavate tehniliste vahendite olemas-

olul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku

jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu

(nt Internet).

2006. aastal teavitas viis emitenti ja 2007. aastal kaheksa

emitenti, et nad ei tee üldkoosoleku jälgimist võimalikuks

sidevahendite kaudu, kuna see osutuks liiga kulukaks. Nime-

tatud emitentide hulka on loetud ka AS Balti Investeeringute

Grupi Pank ja AS Tallinna Sadam, kes on HÜT-i aruandes määrat-

lenud HÜT-i soovitused, mida nad seoses piiratud aktsionäride

ringiga ei pea otstarbekaks järgida. Finantsinspektsioon ei

leidnud viiteid üldkoosoleku jälgimise võimalikkusest sidevahen-

dite kaudu ühegi emitendi veebilehelt või üldkoosoleku

kokkukutsumise teatest, mistõttu eeldab Finantsinspektsioon, et

antud punkti soovituse jättis järgimata rohkem emitente kui

need, kes selle HÜT-i aruannetes on kajastanud.

Kuigi enamus HÜT-i aruande esitanud emitente kinnitas, et nad

järgivad üldkoosoleku korraldamisel ja läbiviimisel HÜT-i

soovitusi, siis leidsid emitentide poolt sagedamat HÜT-i aruandes

kajastamist punktid 1.3.2. ja 1.3.3. Antud asjaolu näitab Finants-

inspektsiooni hinnangul, et sügavama analüüsi asemel on emi-

tendid viidanud hõlpsasti tuvastavatele ja lihtsalt selgitavatele

lahknevustele ja sedagi ei ole teinud kõik emitendid. Eranditena

võib välja tuua AS-i Tallinna Sadam, kes leidis mitmeid

lahknevusi enda kui riigiettevõtte tava ja HÜT-i vahel, ning AS-i

Balti Investeeringute Grupi Pank ja AS-i Q Vara, kes tõi välja

erinevused seoses piiratud aktsionäride ringiga. Eelmainitud

emitentide HÜT-i aruandeid võib üldkoosoleku juhiste hinda-

mise osas lugeda positiivseteks näideteks.

Kokkuvõtvalt on Finantsinspektsioon arvamusel, et emitendid

peaksid üldkoosoleku korraldamisel ja aktsionäride õiguste

teostamisel hindama oma tavade kooskõla HÜT-iga kriitilisemalt,

mille tulemusena võib tekkida vajadus korrigeerida äriühingu

sisemist tava üldkoosolekutega seonduva osas või selgitama

erinevuse põhjuseid järgmises HÜT-i aruandes.



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.

2006. aastal oli üheliikmeline juhatus AS-il Kalev ja AS-il Tallinna

Kaubamaja. Selgituse esitas vaid AS Tallinna Kaubamaja, avalda-

des, et nimetatud juhtimisstruktuur on emitendil välja kujune-

nud ajalooliselt. Lisaks eelmainitud kahele emitendile avaldas

AS Trigon Property Development ilma selgitust lisamata, et

2006. aastal esines pikem periood, millal juhatusse kuulus vaid

üks liige.

Aastal 2007 oli üheliikmeline juhatus AS-il Trigon Property

Development ja AS-il Tallinna Kaubamaja. AS Trigon Property

Development selgitas, et antud olukord tekkis pärast jagunemist

ja plaanitakse nimetada täiendav juhatuse liige. AS Tallinna

Kaubamaja jäi oma eelmise aasta selgituse juurde.

AS Ekspress Grupp, Saku Õlletehase AS ja AS Viisnurk avaldasid,

et 2007. a esines perioode, mille jooksul juhatus oli üheliikme-

line. Saku Õlletehase AS selgitab, et ajavahemikul, kui neil oli

juhatuses üks liige, tegeles nõukogu aktiivselt uue liikme

otsimisega. Teised kaks emitenti selgitusi ei esita.

Finantsinspektsioon toonitab, et erinevusi HÜT-i soovitustest, ka

neid mis ilmnevad periooditi, tuleb sisuliselt selgitada. Viide

ajaloole on õige, kuid paraku ei ava juhataja kasutamise sisulist

põhjust.

Juhatuse esimees on valitud kõigil emitentidel, kelle juhatuses

on rohkem kui üks liige. Paljudel emitentidel on juhatuse

liikmeteks konkreetsete valdkondade juhid või kontserni

tütarühingute juhid, mitmed emitendid märgivad HÜT-i

aruandes juhatuse liikmete vastusvaldkonnad. Samas on

emitente, kelle juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad ei ole ära

toodud HÜT-i aruandes ega ilmne ka emitendi veebilehel

avalikustatud informatsioonist. Kuigi HÜT selleks otsest nõuet ei

sätesta, soovitab Finantsinspektsioon emitentidel sellekohane

informatsioon investoritele kättesaadavaks teha.

Erisused ametilepingu nõudest on 2006. aasta HÜT-i aruandes

toonud välja kaks emitenti ja 2007. aasta HÜT-i aruandes kolm

emitenti, kelle juhatuse liikmetega on sõlmitud töölepingud.

Nimetatud emitentidest on AS Harju Elekter märkinud, et

juhatuse esimehega on sõlmitud ametileping, teiste liikmetega

töölepingud. Emitendid on töölepingute sõlmimist selgitanud

olukorraga, kus juhatusse kuuluvad isikud, kes töötavad

emitendis tipptaseme spetsialistidena ja kellega on sõlmitud

vastavad töölepingud. Finantsinspektsiooni hinnangul on selline

olukord problemaatiline eelkõige juhatuse liikmete huvide

konflikti reguleerimise ja emitendi juhatuse ning nimetatud

tipptaseme spetsialistide alluvussuhte osas. Finantsinspektsioon

soovitab erinevuse välja toonud emitentidel olukord kriitiliselt

üle vaadata ja vajadusel sõlmida juhatuse liikmetega täiendavad

ametilepingud.
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2.2.2. Juhatuse liige ei ole samaaegselt rohkem kui kahe

emitendi juhatuse liige ega teise emitendi nõukogu esimees.

Juhatuse liige võib olla emitendiga samasse kontserni kuuluva

emitendi nõukogu esimees.

Arvestades Tallinna Börsil kauplemisele võetud väärtpaberite

emitentide vähest hulka, ei esine antud soovituse täitmisega

probleeme. Keerulisem on kontrollida juhatuse liikmete kuulu-

vust välisriigi emitentide juhatustesse või nõukogudesse, mille

puhul on Finantsinspektsioon tuginenud emitendi poolt

edastatud informatsioonile.

2007. a HÜT-i aruannetes avaldasid AS Trigon Property Develop-

ment ja AS Viisnurk, et nende juhatuse liikmed kuuluvad

rohkem kui kahe emitendi juhatusse. Mõlemad aruanded

toovad välja, et emitendi nõukogu on asunud seisukohale, et

see ei riiva emitendi ega aktsionäride huve. Esitatud selgitused

on Finantsinspektsiooni hinnangul ebapiisavad ja paljasõnalised,

kuna avamata on jäetud asjaolud, millele tuginedes emitendi

nõukogu antud seisukohale jõudis. Aktsionärile peab antud

olukorras edastama piisava teabe, et võimaldada tal välja

kujundada enda seisukoht.

Samas on Finantsinspektsioon arvamusel, et AS Trigon Property

Development ja AS Viisnurk on käesoleval juhul HÜT-i antud

soovituses edastatud piirangut tõlgendanud laiemana, kui see

tegelikult on. HÜT peab mõiste „emitent” all silmas eelkõige

äriühingut, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutse-

vale reguleeritud turule. Äriregistri andmetel ei kuulu nimeta-

tud emitentide juhatuse liikmed teiste emitentide juhatustesse,

mistõttu võib eeldada, et AS Trigon Property Development ja

AS Viisnurk on antud punkti tõlgendades silmas pidanud mitte

kitsalt emitente, vaid kõiki teisi äriühinguid.



Ühiskondlikult laiemat kõlapinda leidnud teemaks on HÜT-i

soovitus 2.2.7 juhatuse liikmete tasude avalikustamiseks.

Nimetatud punkt on omakorda seotud HÜT-is 2.2.3. sätestatuga,

mille kohaselt on juhatuse liikmete tasustamise alused selged ja

läbipaistvad. Tasustamise põhimõtteid ja aluseid on aktsionäril

võimalus hinnata ainult siis, kui need on avalikustatud, seetõttu

tuleks neid juhatuse tasu avalikustamisel kirjeldada.

HÜT 2.2.7. /—/ Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu,

lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemia-

süsteemid, 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. Avaldata-

vad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need

väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise

kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga. /—/

Eestis on paraku üldlevinud praktika, et juhatuse liikmete

tasusid ei avalikustata. Antud punkti osas ei esinenud erisusi

2006. ja 2007. aasta HÜT-i aruannetes kajastatu vahel. Ainsana

on mõlemal aastal iga juhatuse liikme tasu välja toonud riigi-

ettevõte AS Tallinna Sadam.

Kõik ülejäänud emitendid märkisid HÜT-i aruandes erinevust

oma tavade ja HÜT-i 2.2.7 soovituste vahel, enamlevinud

selgitused oli järgmised: „tundlik ja isiklik info, mille avaldamine

ei loo lisaväärtust”, „konfidentsiaalsed ametilepingud”, „ava-

likustamine ei ole emitendi huvides ega anna adekvaatset

ülevaadet tippjuhtide motiveerimise süsteemist”, „personaalsete

tasude avalikustamine ei loo aktsionäridele lisaväärtust”.

Siiski avaldas enamik emitente erineval määral ja viisil informat-

siooni juhatuse tasude kohta.

1. Esines HÜT-i aruandeid, milles ei avalikustatud ühtegi tasu liiki

ega summat ega viidatud, kust nimetatud informatsiooni

leida võib;

2. HÜT-i aruandes on toodud juhatuse liikmetele makstud töö-

tasud kogusummana, millele on lisatud ülevaatlik kirjeldus

preemiasüsteemidest ja lahkumishüvituse määradest;

3. HÜT-i aruandes on välja toodud nõukogu liikmetele makstud

tasude kogusumma;

4. HÜT-i aruanne viitab majandusaasta aruande teistele osadele,

kus on esitatud kas juhatuse liikmetele makstud tasude

koondsumma või kogu juhtkonnale, st juhatuse ja nõukogu

liikmetele makstud tasud koondsummana.

Kõige lähemal HÜT-i soovituse täitmisele olid emitendid, kes

tõid HÜT-i aruandes välja juhatuse liikmetele makstud töötasude

kogusumma koos ülevaatliku kirjeldusega preemiasüsteemidest

ja lahkumishüvituste määradest. Tasude summa peab olema

kajastatud HÜT-i aruandes, mitte viitena teistele majandusaasta

aruande osadele. Lisaks eelnevale soovitab HÜT-i punkt 2.2.7

juhatuse liikmete tasustamisega seotud teabe avalikustada ka

emitendi veebilehel. Antud soovitust ei ole emitendid järginud,

v.a AS Tallinna Sadam, kelle veebilehelt leiab nimetatud infor-

matsiooni HÜT-i aruandest.

Finantsinspektsiooni hinnangul on juhtkonna tasustamise ava-

likustamine iga juhtkonna liikme kohta eraldi oluline emitentide

läbipaistvuse suurendamisel, andes aktsionäridele võimaluse

hinnata emitendi palgapoliitikat ja suurendades sellega äri-

ühingu vastutust aktsionäride ees. Samas annab see ka võimalu-

se hinnata juhtkonna liikme panust aktsionärile loodud väärtu-

sesse ning selle proportsionaalsusesse. Finantsinspektsioon teeb

ettepaneku kaaluda antud soovituse reguleerimist õigusaktiga.

Ülevaade Tallinna Börsi emitentide Hea ühingujuhtimise tava täitmise aruannetest aastatel 2006 ja 2007
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2.3.1. Juhatuse liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma

tegevuses. Juhatuse liige ei tee otsuseid lähtudes enda isiklikest

huvidest ega kasuta emitendile suunatud ärilisi pakkumisi isik-

likes huvides.

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. Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse

liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel

avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes.

HÜT-i aruanne peab HÜT-i punkti 2.3.2. alusel sisaldama teavet

nõukogu poolt heaks kiidetud emitendi ja juhatuse liikme, tema

lähedase või temaga seotud isiku vahelistest tehingutest.

Finantsinspektsiooni hinnangul on tegemist olulise teabega, mis

võimaldab aktsionäril hinnata, kas emitendi juhtkond on

käitunud majanduslikult kõige otstarbekamalt ja aktsionäride,

mitte enda erahuvidest lähtudes.

2006. a HÜT-i aruannete alusel ei esinenud ühegi emitendi

tegevuses emitendi ja juhatuse liikme vahelisi tehinguid. Kolm

emitenti märgib, et tehinguid ei esinenud ja kolm emitenti on

välja toonud huvide konflikti puudumise üldiselt. Ülejäänud

emitendid on jätnud nimetatud küsimuse otseselt käsitlemata.

2007. a on nõukogu poolt heakskiidetud tehingud HÜT-i aru-

andes ära toonud Arco Vara AS. HÜT-i punktis 2.3.2. nimetatud

tehingute puudumise on ära toonud AS Norma, Saku Õlletehase

AS, AS Eesti Ehitus ja AS Starman. Lisaks eelnevatele on huvide

konfliktist hoidumine ja huvide konflikti puudumine märgitud

AS-i Eesti Telekom, AS-i Olympic Entertainment Group ja

AS-i Silvano Fashion Group poolt. Ülejäänud emitendid on

nimetatud teema jätnud käsitlemata.

Finantsinspektsiooni hinnangul peaks HÜT-i aruanne nimetatud

tehingute puudumisel selle ka välja tooma. Viidet üldisele huvi-

de konfliktist puudumisele ei saa lugeda HÜT-i 2.3.2. soovituse

korrektseks täitmiseks. Seoses eelpooltooduga kaalub Finants-

inspektsioon HÜT-i punkti 2.3.2. soovituse sõnastuse muutmist

viisil, et esitataks kinnitus ka juhtudel, kui nimetatud tehinguid

ei ole esinenud.



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.

2006. a esines erinevusi emitendi juhtimistavade ja HÜT-is esita-

tud sõltumatuse nõude vahel üheksal emitendil, kellest AS Balti

Investeeringute Grupi Pank, AS Silvano Fashion Group ja

AS Trigon Property Development jätsid erinevuse selgitamata.

Ülejäänud emitendid selgitasid lahknevust kas aktsionäride

lepingu või seadusega, kusjuures kolme emitendi selgituses oli

viidatud Tallinna Börsi noteerimisnõuete punktis 7.5.1.8 sätes-

tatud kahe sõltumatu nõukogu liikme nõude täitmisele. Finants-

inspektsioon on arvamusel, et HÜT-i punkti 3.2.2. mittetäitmise

korral on viide Tallinna Börsi noteerimisreeglitele selgitusena

ebapiisav, kuna ei ava olukorra sisulist põhjendust.

2007. a avaldas 11 emitenti, et nende nõukogu liikmete hulgas

on sõltumatuid liikmeid alla poole. Emitendid on selgitusena

välja toonud nõukogu liikmete seosed emitentidega, kuid jät-

nud valdavalt selgitamata, mis on põhjustanud seotud liikmete

valimise emitendi nõukogusse, märgitud on vaid viited aktsio-

näride lepingutele või seadusele (AS Tallinna Sadam). AS Järve-

vana selgitas mõlemas vaatlusaluses HÜT-i aruandes, et asjaolu,

et kõik nõukogu liikmed osalevad emitendi poolt kontrollitavate

äriühingu ja ettevõtet kontrolliva äriühingu töös, lisab kontserni

tegevusele operatiivsust, tagab parema informeerituse ja

tõhusama järelevalve. Finantsinspektsiooni arvates on sõltuma-

tud liikmed vajalikud eeskätt sõltumatuma kontrolli teostami-

seks emitendi juhtimises ja tegevjuhtkonnaga seotud konflikti-

situatsioonide erapooletuks lahendamiseks. Kuna antud soovitus

on Finantsinspektsiooni hinnangul hea ühingujuhtimise seisu-

kohast olulise tähtsusega, seades erapooletu kontrolli olemasolu

juhtkonna tegevusele, tuleks kaaluda antud soovituse regu-

leerimist õigusaktiga.

HÜT 3.2.6. Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osa-

lenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis märgitakse

see Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes eraldi ära.

Nõukogu liikmete koosolekutel osalemist kajastas 2006. aastal

vaid piiratud arv emitente. Näitena võib välja tuua AS-i Tallinna

Vesi, kes avalikustas vastavalt HÜT-i punkti 3.2.6. nõudele

nõukogu liikmed, kes on viibinud vähem kui pooltel koosole-

kutel. 2007. a HÜT-i aruannetes on antud teemat käsitlenud

kuus emitenti, kes on välja toonud koosolekutelt puudunud

liikmed või kinnitanud, et nõukogu liikmed on osalenud rohkem

kui pooltel koosolekutel. Finantsinspektsiooni hinnangul peavad

emitendid koosolekutel osalemist täpsemalt jälgima. Koos-

olekutel osalemise kajastamine annab aktsionäridele võimaluse

saada ülevaade emitendi juhtimisdistsipliinist ja lojaalsus-

kohustuse täitmisest, mis on oluliseks sisendiks aktsionäri õigus-

te teostamisel nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel.

Ülevaade Tallinna Börsi emitentide Hea ühingujuhtimise tava täitmise aruannetest aastatel 2006 ja 2007
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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 lahkumis-

hüvituse ja muud makstavad hüved).

Sarnaselt juhatuse liikmete tasudega kajastati nõukogu liikmete

tasu HÜT-i aruannetes väga erinevalt. Juhatuse liikmete

tasudega võrreldes avalikustas nõukogu liikmete tasud oluliselt

suurem arv emitente. 2006. a HÜT-i aruannetes avaldas kümme

emitenti nõukogu liikme tasud iga liikme kohta eraldi, kuigi

osad neist ei märkinud summasid HÜT-i, vaid viitasid teistele

dokumentidele (nt üldkoosoleku otsustele), ning kellest

AS Silvano Fashion Group avaldas, et nõukogu liikmeid ei

tasustatud. Teistele dokumentidele viitamist ei saa pidada heaks

tavaks, kuna HÜT nõuab selgesõnaliselt üldkoosoleku otsusega

määratud tasude kajastamist HÜT-i aruandes. Ülejäänud emi-

tendid jagunesid kaheks: emitendid, kes avalikustasid nõukogu

liikmete tasud koondsummana, ja emitendid, kes jätsid tasud

üldse kajastamata.

2007. a HÜT-i aruannetest ei nähtu olulisi muudatusi. Nõukogu

liikmele makstud tasu iga nõukogu liikme kohta tõi välja üheksa

emitenti, kellest kaks avaldas, et nad vaatlusalusel perioodil

nõukogu liikmetele tasu ei maksnud. Üheksa emitenti avaldasid

igale nõukogu liikmele määratud tasud. AS Viisnurk ja AS Trigon

Property Development jätsid antud teema täielikult käsitlemata

ja ülejäänud emitendid esitasid nõukogu liikmetele kokku või

juhatusele ja nõukogule kokku makstud tasude andmeid kas siis

HÜT-i aruande tekstis, viitega muudele raamatupidamisaruande

osadele või muudele dokumentidele, või ilma konkreetse teabe

leidmist lihtsustava viiteta.

Finantsinspektsiooni hinnangul peavad emitendid aruannete

koostamisel silmas pidama võimalikku aruannet lugeva isiku

profiili ja arvestama, et lugejate seas on ka väikeinvestoreid,

kelle jaoks tuleb teabe leidmine teha võimalikult lihtsaks, pida-

des samas silmas esitatud teabe selgust ja kergestimõistetavust.

Võttes arvesse, et nõukogu liikmetele määratud tasu on

vähemalt makstava põhitasu osas avalik informatsioon, mis on

kajastatud emitentide üldkoosoleku otsustes, ei mõista Finants-

inspektsioon siinkohal emitentide tõrksust nimetatud andmete

avalikustamisel. Kuna nõukogu liikmete tasu on leidnud emiten-

tide poolt vägagi erinevat käsitlemist ja arvestades investorite

huvi kontrollorgani tasude küsimuses, teeb Finantsinspektsioon

ettepanku kaaluda HÜT-i punktis 3.2.5. sisalduva soovituse

muutmist kohustuslikuks ja reguleerida see õigusaktis täpsemalt.
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HÜT 3.3.2. Nõukogu liikme kandidaat teavitab enne tema

valimist teisi nõukogu liikmeid huvide konflikti olemasolust,

selle tekkimisel peale valimist teatab ta sellest viivitamatult.

Ärilisest pakkumisest, mis tehakse nõukogu liikmele, tema lähe-

dasele või temaga seotud isikule ning on seotud emitendi

majandustegevusega, teatab nõukogu liige viivitamatult nõu-

kogu esimehele ja juhatusele.

Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes näidatakse ära majandus-

aasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos igakordsete

lahendustega.

Vastavalt HÜT-i punktis 3.3.2. sätestatule tuleb HÜT-i aruandes

näidata majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos

igakordse lahendusega. 2006. a HÜT-i aruandes on kuus emitenti

välja toonud huvide konflikti puudumise, ülejäänud emitendid

on jätnud antud teema kajastamata. Finantsinspektsioon

soovitab siin järgida HÜT-i punkti 2.3.2. kohta märgitut ja tuua

sellisel juhul HÜT-i aruandes ära huvide konflikti puudumise.

2007. a HÜT-i aruandes on huvide konflikti käsitlenud seitse

emitenti, kes kinnitavad, et „nõukogu liikmed pole teavitanud

emitenti kuni 2007. a aruande koostamiseni ühestki huvide

konflikti situatsioonist”. Siinkohal toonitab Finantsinspektsioon,

et tegemist on olulise informatsiooniga ja kaalumisel on

täiendada HÜT-i punkti 3.3.2. negatiivse kinnituse lisamise

soovitusega.
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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, vahe-

aruanded, üldkoosoleku kokkukutsumise teate) avalikustamise

kuupäevad majandusaasta alguses eraldi teates, nn finants-

kalendris. Nimetatud teate avalikustab emitent ka oma veebi-

lehel.

Emitendi poolt HÜT-is nõutud teabe avaldamise kohta antud

hinnangu kontrollimisel lähtus Finantsinspektsioon emitentide

veebilehel käesoleva aruande koostamise seisuga kajastatud

teabest. 2007. aasta detsembri seisuga puudus koduleht

võlakirjaemitendil LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-l ja põhi-

nimekirja emitendil AS-il Trigon Property Development (endise

nimega AS Viisnurk). 2007. aasta augustiks (detsembriks) on

olukord paranenud ja AS-i Trigon Property Development, kes

kajastab veebilehe valmimise viibimist ka HÜT-i aruandes,

veebileht on üleval.

AS Q Vara on 2007. a HÜT-i aruandes toonud välja erisuse HÜT-i

punktides 5.1.–5.3, selgitades, et plaanitakse veebilehe

täiendamist.

Vastavalt HÜT-i punktis 5.2. toodule peab emitendi veebilehel

avalikustamisele kuuluv teave olema kättesaadav nii eesti kui ka

inglise keeles. Selle soovituse vastu eksivad AS Silvano Fashion

Group ja AS Tallink Grupp, kelle veebikülgedel on investorteave

kättesaadav peamiselt inglise keeles. Kumbki emitent pole

antud erinevust HÜT-i aruandes välja toonud ega selgitanud.

HÜT-i punktis 5.2. sätestatud nn „finantskalendri” veebilehel

avalikustamata jätmise on HÜT-i aruandes 2006. aastal välja

toonud AS Tallinna Kaubamaja ja AS Järvevana. AS Tallinna

Kaubamaja selgitas, et „finantskalendri asemel edastatakse

investoritele iga vahearuande avaldamisel järgmise vahearu-

ande avaldamise päev” ja AS Järvevana, et „finantskalendri

avaldamine inkorporeeriks tähtaegadesse täiendava ajafaktori

ja seaks ohtu teabe avaldamise operatiivsuse”. Kui AS-i Tallinna

Kaubamaja selgitust võib veel mõista, eriti arvestades, et nad on

järgmisel aastal oma käitumist korrigeerinud ja finantskalendri

avalikustanud, siis AS-i Järvevana selgitus on Finantsinspekt-

siooni hinnangul segane.

2007. a HÜT-i aruandes on „finantskalendri” puudumisele viida-

nud lisaks eelpool mainitud AS Q Vara veel 4 emitenti, seal-

hulgas AS Järvevana, kes jääb eelmises aruandes nimetatud

selgituse juurde. Lisaks on erinevuse välja toonud AS Eesti

Ehitus, kes ei selgita „finantskalendri” puudumist.

2007. aasta lõpu seisuga ei leidnud Finantsinspektsioon lisaks

AS-ile Tallinna Kaubamaja ja AS-ile Järvevana „finantskalendrit”

veel kuue emitendi ja 2008. aasta augusti seisuga kümne

emitendi veebilehelt. Nimetatud emitendid ei ole HÜT-i aru-

andes HÜT-i punkti 5.2. soovituse järgimata jätmist ei kajasta

ega selgita erinevust.



Ülevaade Tallinna Börsi emitentide Hea ühingujuhtimise tava täitmise aruannetest aastatel 2006 ja 2007

18

HÜT 5.3. Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadav:

• aruanne Hea Ühingujuhtimise Tava kohta;

• üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud

üldkoosolekuga seotud andmed;

• põhikiri;

• nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad;

• juhatuse ja nõukogu koosseis;

• andmed audiitori kohta;

• majandusaasta aruanne;

• vahearuanded;

• aktsionäridevahelised kokkulepped, mis käsitlevad aktsionäri-

õiguste kooskõlastatud teostamist (kui need on sõlmitud ja

emitendile teada);

• muud andmed, mis avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava

alusel.

Finantsinspektsioon kontrollis emitentide kodulehel aktsio-

näridele avalikustatud teabe vastavust HÜT-i punkti 5.3.

soovitustega (ülevaade on toodud Lisas 1). Ülevaate koostamisel

lähtusime HÜT-i punkti 5.2. nõudest, et avalikustatav teave peab

olema lihtsalt leitav. Teave, mida veebilehelt mõistliku ajakuluga

leida ei õnnestunud, on käsitletud puuduvana.

Positiivsete näidetena HÜT-i punkti 5.3. soovituste järgimise osas

võib nimetada AS-i Baltika, AS-i Olympic Entertainment Group,

AS-i Tallinna Sadam ja AS-i Eesti Telekom kodulehekülgi.

Finantsinspektsioon leidis suuri erinevusi strateegiasuundade

kajastamisel. 2006. aastal tõi neli emitenti ja 2007. aastal kaks

emitenti välja erinevuse HÜT-is punktis 5.3. nõutud nõukogu

poolt kinnitatud emitendi üldiste strateegiasuundade avalikusta-

misest. AS Kalev ja AS Harju Elekter selgitasid, et nende hinnangul

kuuluvad strateegiasuunad nende ärisaladuse hulka ja AS Star-

man tõi selgitusena välja, et tema strateegiasuunad on leitavad

vahe- ja aastaaruannetest. Finantsinspektsioon ei nõustu kumma-

gi selgitusega. Üldised strateegiasuunad ei saa olla ärisaladuseks

ning teabe avalikustamist veebilehel ei asenda selle teabe

olemasolu teistes dokumentides, kust investor seda otsida ei oska.

AS Norma on HÜT-i aruandes välja toonud, et nende kodu-

lehekülg ei kajasta juhatuse ja nõukogu koosseise selgitusega,

et kodulehel on avalikustatud kõik börsiteated, mis muuhulgas

sisaldavad ka antud teavet. Finantsinspektsioon on arvamusel,

et selline seisukoht ei ole kooskõlas HÜT-i punkti 5.2 nõudega,

sest veebilehel kajastatav teave peab olema lihtsalt leitav,

ainuüksi üldised viited börsiteadetes avaldatud informatsioonile

ei ole asjakohased.

Finantsinspektsioon soovitab emitentidel käesoleva aruande

Lisades 1 ja 2 toodud andmete alusel läbi viia analüüs oma

koduleheküljel kajastatud teabe vastavusest HÜT-i nõuetega.

Kuigi börsiteadetes võib leiduda suur osas avalikustavast infor-

matsioonist, ei piisa HÜT-i punktis 5.3. toodud nõuetele vasta-

miseks avalikustatud börsiteadete kajastamisest kodulehel.
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HÜT 5.6. Emitent korraldab andmevahetuse ajakirjanike ja

analüütikuga läbimõeldult ja hoolikalt. Emitent hoidub suhtle-

misel analüütikutega tegudest, mis võiksid seada ohtu analüü-

tiku sõltumatuse või emitendi sõltumatuse analüütikust. Emitent

avalikustab analüütikutega kohtumiste, analüütikutele või

investoritele või institutsionaalsetele investoritele tehtavate

esitluste ja pressikonverentside toimumise ajad ja asukohad

emitendi veebilehel. Emitent võimaldab aktsionäridel osaleda

nimetatud üritustel ning teeb ettekanded kättesaadavaks oma

veebilehel.

Vastavalt HÜT-i aruannetele ei järginud antud soovitust 2006.

aastal üheksa emitenti ja 2007. aastal kümme emitenti.

AS Tallink Grupp on 2007. aasta HÜT-i aruandes selgitusena välja

toonud, et „praktiliselt võimatu on korraldada kohtumisi kõigi

aktsionäride osavõtul”. Teised antud tavast erinevuse avalikus-

tanud emitendid on selgitanud, et ei pea antud tava täitmist

oluliseks, kuna presentatsioonidel ja kohtumistel käsitletakse

juba eelnevalt avalikustatud infot ning aktsionäridel on õigus

igal ajal esitada emitendile küsimusi. Mitmed emitendid on

valinud kohtumiste kalendri avalikustamise asemel esitletud

presentatsioonide avalikustamise oma kodulehel. Finants-

inspektsiooni hinnangul on antud punkti täitmisega probleeme

ka emitentidel, kes antud erisust HÜT-i aruandes välja ei toonud.

Kohtumiste aegade ja asukohtade avalikustamise eesmärk on

võimaldada aktsionäridel nendel üritustel osaleda ja ajakohast

teavet saada. Finantsinspektsioon on seisukohal, et kuigi alati ei

ole võimalik mahutada kohtumiste toimumise paika kõiki

soovijaid, ei tohiks see arvestades Eesti tingimusi ja aktsionäride

aktiivsust suureks probleemiks osutuda. Emitendid peaksid oma

ärilises tegevuses arvestama ka aktsionäride huviga teabe järele

ja võimalusel siiski eelnevalt avalikustama kohtumise ajad ja

kohad.
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Ainult üksikud emitendid tõid HÜT-i aruandes välja erinevusi

oma tavade ja HÜT-is finantsaruandluse ja auditeerimise osas

esitatud soovituste suhtes. Finantsinspektsioon on seisukohal, et

ka see valdkond nõuab kriitilisemat hinnangut.

HÜT 6.1.1. /—/ Nõukogu koosolekul, kus vaadatakse läbi

majandusaasta aruanne, osaleb nõukogu kutsel ka emitendi

audiitor. Emitendi juhatuse liikmed ning teised tegevjuhtkonda

kuuluvad isikud lahkuvad nõukogu koosolekult ajaks, kui

audiitor kannab ette auditeerimise olulisemad järeldused /—/

Mõlemal vaatlusalusel aastal märkis vaid AS Balti Investee-

ringute Grupi Pank, et ei pea vajalikuks, et nõukogu koosolekul,

kus vaadatakse läbi aastaaruannet, viibiks audiitor. Selgitusena

on toodud, et nõukogu ja audiitori vaheline koostöö on läbivalt

väga tihe ja arutatakse ka auditi käigus tekkivaid küsimusi.

Samuti auditeeriti 2007. aasta jooksul lisaks aastaaruandele ka

kvartaliaruandeid, mis tagas tiheda koostöö audiitoriga.

Finantsinspektsioon on seisukohal, et antud soovitusest kõrvale-

kaldumine nõuab kindlasti emitendipoolset põhjalikku sisulist

selgitust. Nõukogu koosolekul, kus vaadatakse läbi majandus-

aasta aruanne, on sõltumatutel nõukogu liikmetel võimalus

esitada küsimusi väliskontrolli läbiviivale audiitorile, et tuvastada

muuhulgas audiitorkontrolli sõltumatuse tegevjuhtkonnast.

HÜT 6.2.1. Nõukogu teeb koos üldkoosoleku kokkukutsumise

teatega aktsionäridele kättesaadavaks andmed audiitori

kandidaadi kohta, sealhulgas allpool nimetatud andmed tema

ärisidemete kohta. Kui audiitoriks soovitakse nimetada eelneval

majandusaastal emitendi aruandeid auditeerinud audiitor, siis

avaldab nõukogu hinnangu tema tegevusele /—/

/—/ 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. Samuti

avaldatakse tasu, mida emitent selliste teenuste eest audiitorile

on maksnud või maksab. Kui nõukogu teeb ettepaneku valida

uus audiitor, siis põhjendab ta üldkoosolekule eelmise audiito-

riga lepingu lõpetamise põhjuseid.

Finantsinspektsiooni hinnangul ei sisalda emitentide poolt 2006.

ja 2007. aastal avalikustatud üldkoosoleku kokkukutsumise

teated HÜT-i punkti 6.2.1. nõuetele vastavat teavet uue audiitori

või nõukogu poolt audiitorile antava hinnangu osas.

Audiitori andmed on üldkoosoleku kokkukutsumise teadetes

puudulikud, välja toomata on, kas teates nimetatud audiitor on

uus või jätkab emitendi audiitorina oma tegevust. Uute

audiitorite puhul on välja toomata ärisidemed, jätkuvate audii-

torite puhul puudub nõukogu hinnang audiitori tegevusele.

Ainsatena on erisuse nimetatud soovitusest välja toonud AS Balti

Investeeringute Grupi Pank ja AS Starman, kellest AS Starman

lisab selgituseks, et „nõukogu ei pidanud vajalikuks tunnustatud

rahvusvahelise audiitori korduval nimetamisel avaldada eraldi

arvamust audiitori tegevuse kohta”. Eelnevale sarnase selgituse

on esitanud ka AS Balti Investeeringute Grupi Pank.
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Lisaks eelnevale ei leidnud Finantsinspektsioon emitentide poolt

audiitorite kohta avaldatud andmetes punktis 6.2.1. nõutud

teavet audiitori tasu kohta. 2006. a on AS Harju Elekter, AS Kalev

ja AS Järvevana märkinud, et audiitoritasu ei avalikustata.

AS Olympic Entertainment Group, Saku Õlletehase AS,

AS Silvano Fashion Group ja AS Starman on märkinud, et

tasustamine toimub vastavalt lepingule.

2007. a HÜT-i aruandes on AS Olympic Entertainment Group,

AS Järvevana ja Arco Vara AS toonud välja, et audiitorile

makstud tasu ei avalikustata. Esitatud on selgitused: „mitte-

avaldamine ei mõjuta emitendi arvates audiitori poolt teostatud

auditeerimisotsuse usaldusväärsust”, „tasustamine toimub

vastavalt lepingule ja tasu suurust poolte kokkuleppel ei

avalikustata”. Lisaks nendele on AS Q Vara, Saku Õlletehase AS,

AS Harju Elekter ja AS Baltika toonud välja, et tasustamine

toimub vastavalt lepingule.

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et audiitori kohta HÜT-is

nõutud teabe esitamata jätmist või hinnangu andmata jätmist

tuleb selgitada. Antud olukorras, kus audiitoritele makstud

tasude avaldamisest keeldutakse, võib investoritel ja aktsionäri-

del tekkida küsimus väliskontrolli objektiivsusest ning sõltu-

matusest.

6.2.2. Juhatus esitab enne audiitoriga audiitorteenuse lepingu

sõlmimist lepingu eelnõu nõukogule kinnitamiseks /—/.

Antud punkti, st audiitorteenuse lepingu sõlmimise korraldus-

liku osa suhtes on erinevused välja toonud vaid paar emitenti.

Näitena võib tuua AS-i Tallinna Sadam, kes märgib, et ei pea

vajalikuks lepingu eelnõu kinnitamist nõukogu poolt.

Kuna 2006. a oli esimene aasta, kui audiitorteenuse lepingu

sõlmimist tuli hinnata HÜT-i soovituste vastu ja võttes arvesse,

et mitmes emitendis kehtisid jätkuvlepingud audiitoritega (nagu

on märkinud AS Kalev ja AS Olympic Entertainment Group), siis

peaks Finantsinspektsiooni hinnangul erinevusi esinema rohke-

matel emitentidel. Finantsinspektsiooni hinnangul suurendab

audiitorteenuse lepingu sõlmimine ilma nõukogu osavõtuta

oluliselt audiitori tegevjuhtkonnast sõltuvuse riski. Lisaks

puudub sõltumatutel nõukogu liikmetel võimalus hinnata

lepingu sätete mõju audiitori tegevusele. Eelnevast tulenevalt

on Finantsinspektsioon seisukohal, et audiitorteenuse lepingu

nõukogule esitamata jätmine peab HÜT-i aruandes olema väga

hästi põhjendatud.
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HÜT 6.2.3. Audiitorite rotatsiooni korraldamisel lähtub emitent

Finantsinspektsiooni 24. septembri 2003. a juhendist „Riikliku

finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon”.

Erinevuse audiitorite rotatsiooni põhimõtte (HÜT 6.2.4.) järgi-

misest avalikustas aastatel 2006 ja 2007 ilma sisulise selgituseta

AS Balti Investeeringute Grupi Pank. Rotatsiooni järgmist on

HÜT-i aruandes mõlemal aastal märkinud neli emitenti.

Siinkohal juhib Finantsinspektsioon emitentide tähelepanu

väärtpaberituru seaduse § 1351 lõikele 2, mille alusel tuleb

emitendi audiitori nimetamisel rakendada audiitorite piisavat

rotatsiooni.

HÜT 6.2.4. Lepingu alusel kohustub audiitor avaldama nõu-

kogule ja üldkoosolekule temale tavapärase auditi teostamise

käigus teatavaks saanud asjaolud, mis osutavad Hea Ühingu-

juhtimise 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 Ühingu-

juhtimise Tava aruandes selgitanud.

AS Balti Investeeringute Grupi Pank on nii 2006. kui ka 2007.

aastal märkinud, et neile pole audiitor nimetatud märgukirja

esitanud. 2007. a HÜT-i aruandes on nimetatud märgukirja

saamise välja toonud Saku Õlletehase AS. Teised emitendid pole

antud teemat käsitlenud.

Finantsinspektsioon ei ole tutvunud emitentide poolt audiito-

ritega sõlmitud lepingutega, kuid soovitab emitentidel vaadata

üle audiitortegevuse lepingud ning vajadusel asuda audiito-

ritega läbirääkimistesse eesmärgiga lisada punkt, mis sätestab

audiitori poolt tähelepanekute tegemise HÜT-i järgimise kohta

koos vastava märgukirja esitamisega.
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Arco Vara AS www.arcorealestate.com - - + + - + - + + - +

AS Baltika www.baltikagroup.com + + + + + + + + + - -

BIG www.big.ee - + - + - + - + + - -

AS Eesti Ehitus www.eestiehitus - - - + - + - + + - -

AS Eesti Telekom www.telekom.ee + + + + + + + + + - + Erinevad komiteed

AS Harju Elekter www.harjuelekter.ee - + + + - + + + + - -

AS Kalev www.kalev.ee/askalev - - - - - + + - + - -

AS Järvevana www.merkoehitus.ee - + - + - + - + + - -

AS Norma www.norma.ee + - - + - - - + + - +

AS Olympic Entertainment Group www.olympic-casino.com + + + + - + + + + - -

AS Q Vara www.qvara.ee - - - - - - - + + - -

AS Silvano Fashion Group www.silvanofashion.com - + - + + + - + + - -

Saku Õlletehase AS www.saku.ee + - + + - + + + + - -

AS Starman www.starman.ee - - + + - + + + + - -

AS Tallink Grupp www.tallink.com + - - + + + - + + - -

AS Tallinna Sadam www.ts.ee + + - + + + + + + - - Erinevad komiteed

Tallinna Kaubamaja AS www.kaubamaja.ee - - - - - - - + + - -

AS Tallinna Vesi www.tallinnavesi.ee + + + + - + + + + - -

AS Trigon Property Development www.trigonproprty.com - + + + + + + + + - -

AS Viisnurk www.viisnurk.com - - - + - + - + + - -

Emitent
Muu HÜT-is
nõutud teave


