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RESOLUTSIOON
1. Määrata advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaadi vanemabi Reimo Hammerberg,
vandeadvokaat Carri Ginter ja jurist Urmas Volens esindajateks tsiviilasjas 2-10-2551
aktsiaseltsi Kawe Kapital avalduses hüvitise suuruse määramiseks aktsiaseltsile Kawe Kapital
ja aktsiaseltsi Eesti Telekom nendele aktsionäridele, kes avaldust hüvitise määramiseks ei ole
esitanud.
2. Kohustada aktsiaseltsi Kawe Kapital ja aktsiaseltsi Eesti Telekom teisi aktsionäre tasuma
õigusabi kulude katteks 300 000 (kolmsada tuhat) krooni 30 päeva jooksul kohtumääruse
resolutsiooni väljavõtte avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Summa maksta
Rahandusministeeriumi arveldusarvele aktsiaseltsis SEB Pank arveldusarvele 10220034799018
või aktsiaseltsis Swedbank arveldusarvele 221013921094, viitenumbriga 3100057358,
märkides juurde tsiviilasja number 2-10-2551, õigusabi kulud. Maksekorraldus esitada kohtule.
Mõjuval põhjusel võib kohus tema poolt antud tähtaega deposiiti raha tasumiseks pikendada.
3. Käesoleva kohtumääruse punkt 1 kuulub täitmisele peale seda kui kohtumääruse
resolutsiooni punktis 1 nimetatud isikud on tasunud kohtu deposiiti resolutsiooni punktis 2
nimetatud summa.
4. Käesoleva kohtumääruse resolutsioon teha teatavaks Ametlikes Teadaannetes.
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Edasikaebamise kord
Käesoleva kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Asjaolud
Aktsiaselts Kawe Kapital on esitanud avalduse hüvitise suuruse määramiseks. Avaldaja on
esitanud taotluse aktsionäridele ühise esindaja määramiseks.
Kohtumääruse põhjendused
Õigusnormid, millest kohus juhindub on järgmised:
tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 463 lg 1 kohaselt määrusega lahendab
kohus menetlusosaliste menetluslikud taotlused ning juhib ja korraldab menetlust. Seaduses
sätestatud juhul võib kohus asja lahendada määrusega.
TsMS § 609 lg 2 sätestab, et kohus määrab menetluses õiguste kaitsmiseks ühise esindaja või
mitu esindajat ka neile osanikele või aktsionäridele, kes avaldust hüvitise määramiseks ei
esitanud, kuid olid selleks õigustatud, kui osanike või aktsionäride õigused ei ole ilmselt muul
viisil piisavalt kaitstud.
Aktsiaselts Kawe Kapital on esitanud avalduse hüvitise suuruse määramiseks. Avaldaja on
esitanud taotluse aktsionäridele ühise esindaja määramiseks.
Esitatud taotlusest nähtub, et avalduse kohaseks menetlemiseks on vaja kasutada
märkimisväärses ulatuses õigusabi ning avalduse esitajal on soov kaasata menetlusse ka teisi
aktsiaseltsi Eesti Telekom endisi väikeaktsionäre, kes on samuti hüvitise saamiseks õigustatud.
See võimaldaks kõigil hüvitise saamiseks õigustatud isikutel õigusabikulusid jagada. Avalduse
menetlemise kulude kandmine, juhul kui kaasatakse ka ülejäänud hüvitise saamiseks õigustatud
aktsionärid, ei ole isegi esialgselt üksinda avalduse esitaja poolt majanduslikult mõistlik.
Kohus leiab, et esitatud taotlus tuleb rahuldada ning aktsiaseltsile Kawe Kapital ja aktsiaseltsi
Eesti Telekom nendele aktsionäridele, kes avaldust hüvitise määramiseks ei ole esitanud tuleb
määrata õiguste kaitsmiseks ühine esindaja.
Avaldusest nähtuvalt tuleb määrata esindajatele tunnitasu 1 000 krooni. Tulemustasu iga aktsia
eest, mille suhtes aktsionär tasus kohtu deposiiti 1,5 krooni aktsia kohta tasub aktsionär
tulemustasu iga aktsia eest 10 % täiendavalt makstavast hüvitisest. Iga aktsia eest, mille suhtes
aktsionär ei tasunud kohtu deposiiti 1,5 krooni aktsia kohta tasub aktsionär tulemustasu iga
aktsia eest 30 % täiendavalt makstavast hüvitisest. Arvestades õigusabikulude suurust, s.o
300 000 krooni, on ilmselt ebamõistlik eeldada, et avaldaja ise kannaks kulud täies ulatuses,
mistõttu kohus kohustab aktsiaseltsi Kawe Kapital ja aktsiaseltsi Eesti Telekom teisi aktsionäre
tasuma õigusabi kulude katteks 300 000 krooni kohtu deposiiti, mille laekumisel kuulub
täitmisele käesoleva kohtumääruse resolutsiooni esimene punkt.
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