Selgitused ja juhised Eesti Telekom ASi väikeaktsionäridele ühise taotluse tegemiseks
TeliaSonerale lisahüvitise saamiseks sundülevõetud aktsiate eest

Taustainfo
12. jaanuaril 2010 võttis TeliaSonera rahalise hüvitise eest üle (sundülevõtmine) Eesti Telekom ASi
väikeaktsionäridele kuulunud aktsiad hinnaga 93 krooni (5,94 eurot) aktsia eest, mis oli sundülevõtmisele
eelnenud vabatahtliku ülevõtmispakkumise hind. Kokku oli sundülevõetud aktsiate omanikke 1 565.
Võimalik lisahüvitis
Vastavalt äriseadustikule peab hind, millega aktsiad sundülevõtmise käigus omandatakse, olema õiglane. Kui
aktsiate eest saadav hüvitis on õiglasest hinnast madalam, peab TeliaSonera väikeaktsionäridele maksma
täiendavat hüvitist.
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Vastavalt Kristjan Hänni koostatud esialgsele analüüsile1 oli Eesti Telekomi aktsia õiglane väärtus vähemalt
20 krooni aktsia kohta rohkem kui TeliaSonera makstud
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kuni 2009.
Väikeaktsionärid on ka eelnevalt olnud edukad, nõudes
sundülevõetud aktsiate eest täiendavat hüvitist. Näiteks Soome Vabariigis määras arbitraažikohus
väikeaktsionäridele 2003. aastal täiendava hüvitise pärast seda, kui Telia omandas sundülevõtmisega Sonera
väikeaktsionäride aktsiad. Kohtu määratud täiendav hüvitis ulatus ligi 15%ni Telia makstud hüvitisest.
Kõigile aktsionäridele ühise esinduse määramine ja kohtukulud
Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk tegi 30. juunil 2010 otsuse, millega määras SORAINENi advokaadid
Reimo Hammerbergi ja Carri Ginteri ning SORAINENi nõuniku Urmas Volensi kõigile sundülevõetud aktsiate
omanikele ühisteks esindajateks järgnevatel tingimustel:
1. Tunnitasu 1 000 krooni;2
2. Tulemustasu:
a) 10% lisahüvitisest iga aktsia kohta, mille kohta investor maksab õigusabikulude ettemaksu 1,5
krooni aktsia kohta;
b) 30% lisahüvitisest iga aktsia kohta, mille kohta investor ei maksa õigusabikulude ettemaksu 1,5
krooni aktsia kohta.
Esindus jõustub vaid siis, kui õigusabikulude ettemaks laekub suuruses vähemalt 300 000 krooni kohtu
deposiitarvele hiljemalt 30. juulil 2010. Seetõttu on iga investori osavõtt äärmiselt oluline.
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http://kawe.ee/index.php?id=72, seal „K. Hänni argumentatsioon investoritele“.
Tunnitasu on piiratud summaga, mille aktsionärid tasuvad (1,5 krooni iga sundülevõetud aktsia kohta) kohtu
deposiitkontole.
2

Kui palju läheb kohtuvaidlus investoritele maksma?
Tunnitasu ühise esindamise eest ei ületa nende aktsionäride puhul, kes otsustavad maksta õigusabikulude
hüvitist, 1,5 krooni sundülevõetud aktsia kohta, millele lisandub tulemustasu 10% lisahüvitisest aktsia kohta.
Need aktsionärid, kes otsustavad mitte maksta õigusabikulude ettemaksu 1,5 krooni aktsia kohta, ei kanna
mingeid kulusid seoses ühise esindusega, aga samas on tulemustasu lisahüvitisest kolm korda suurem (30%
lisahüvitisest iga aktsia kohta).
Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule kannab hüvitisega seonduva menetlusega seotud kulud (kaasa
arvatud õigusabikulud) isik, kes on kohustatud hüvitist maksma, st praegusel juhul TeliaSonera. Kuid kohus
võib lasta ka kulud kas täielikult või osaliselt kanda taotluse esitajal, kui kohtu arvates oleks see õiglane. See
tähendab, et üldjuhul peaks kõiki kulusid kandma aktsionär, kes omandas sundülevõtmise käigus
väikeaktsionäride aktsiad, ja ainult erandjuhul peaks kulusid kandma taotluse esitaja.
Mida ühine esindus endast kujutab?
Ühise esinduse teeb eriliseks see, et see võimaldab hagis osaleda ka neil investoritel ja esindada ka neid
investoreid, kes ei osale aktiivselt (st ei tasu kohtu deposiitkontole kohtukulude hüvitist). Kui investor ei
soovi hagis osaleda, peab ta otsustama sellest loobuda, st ta peab hagis osalemisest loobuma sarnaselt
klassihagiga (inglise keeles: class action). Taoline ühine esindus nagu on määratud Eesti Telekomi
sundülevõetud aktsiate omanikele, on esmakordne Eestis.
Kus ja millal tuleb õigusabikulude ettemaksu tasuda?
Summa: 1,5 krooni iga sundülevõtmisekäigus üle võetud aktsia kohta. Näiteks, kui üle võeti 1 000 aktsiat, on
õigusabikulude ettemaksu suurus 1 500 krooni (1 000×1,5).
Makse andmed:
1. Saaja: Rahandusministeerium
2. Panga nimi ja kontonumber:
a) SEB Pank, 10220034799018;
b) Swedbank, 221013921094.
3. Viitenumber: 3100057358
4. Selgitus: Tsiviilasi nr 2-10-2551, õigusabikulud
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Kohus tagastab tehtud makse, kui ühine esindus ei peaks jõustuma. Kui esindus jõustub nagu eespool
kirjeldatud, hakkab SORAINEN kohtule ette valmistama nõuet lisahüvitise maksmiseks.
Oluline teave
Palun pöörata tähelepanu sellele, et SORAINEN ei ole teostanud põhjalikku ja detailset õiguslikku analüüsi,
et hinnata lisahüvitise nõude aluseid, vaid on teostanud esialgse analüüsi. Mitte miski käesolevas kirjas ei
kujuta endast lubadust või garantiid ükskõik millises tähenduses lisahüvitise nõude või menetluse edukuse
kohta. Mitte miski käesolevas kirjas ei kujuta endast õiguslikku, investeerimisalast või muud nõustamist ega
ole võetav asjatundja arvamusena võlaõigusseaduse § 1048 tähenduses.
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