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• Brexiti ajakava täpsustus, kaheaastase lahkumisperioodi avaldus
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nimetatu kohal on küsimärke, siis saab loodud
pretsedendi alusel nüüd ühise esindaja abil
kohtus lasta selle üle kontrollida.

turukapitalisatsioonist kordades suurem ja
sellega

Kui

"Esmalt nad ignoreerivad sind, siis naeravad

sinu üle, siis võitlevad nad sinuga ja siis sa
võidad". Mahatma Gandhi :)
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Senine asjade kulg on igatahes seda järginud

võimendusega

ja praegu oleme kolmandas faasis. Kohtunik

toorainemaakler Glencore) kuni emotsioonide

on maakohtus teinud oma tööd lugupidamist

jahtumiseni käima pannud. Sakslaste senine

vääriva põhjalikkusega, aga mul on tunne, et

jäik vastasseis soovidele mujal Euroopas näha
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Kuna Eesti Telekomi beeta oli madalam

saavad pagevate kliendivarade tõttu tekkida

sektori keskmisest, siis tuleneb siit päris suur

võiva likviidsuspitsituse ületada ja mõnel

vahe kapitali hinnas ja kokkuvõttes ettevõtte

juhul sellest isegi teenida, kui näiteks pangal

väärtuses. Ma olen veendunud, et antud juhul

endal on võimalus oma võlga madala hinnaga

pole vähemalt prognoosiperioodideks sektori

tagasi osta.
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teemasse. Suur ja tänuväärt töö on meid

pikemaajaliselt,

esindavate advokaatide poolt tehtud juba

ühtlustusprotsessid ja võib olla kümne aasta

sellega, et selline ühine väikeaktsionäride

pärast pole Eesti Telekom oma turul sedavõrd
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Beeta lühikest sisuseletust vt näiteks:
http://www.forbes.com/sites/robrussell/2014/07/15/ab
cs-of-investing-for-experiencedinvestors/#75969d31588d

tugevas positsioonis. Jätkuperioodi beeta võiks
seetõttu olla lähedasem keskmisele. Antud
juhul on kohus teinud otsuse, kus ettevõtte
väärtuse määramisel on kasutatud suuremat
beeta väärtust, kui kasutasid isegi Telia enda
palgatud

eksperdid

ja

jätnud

sellise

lähenemise mõistetava põhjenduseta. Küsisin
äsja Eesti tuntuimatelt aktsiaanalüütikutelt,
millise beeta valiksid nemad börsil noteeritud
ja likviidsemate hulka kuuluva Baltikumi
ettevõtte kapitalihinna sisendina. Kõigi jaoks
oli esmane ettevõttepõhine lähenemine ja
regressioonanalüüs

sarnaselt

meie

arvamusele.
Ma leian, et väikeaktsionäride esindajate poolt
kohtule

esitatud

akadeemiline

käsitlus

ettevõtte väärtusest oli juba mitme sisendi
valikul kompromiss. Näiteks oli valitud, et
Eesti eurole üleminek toimub alles vastavalt
kõige konservatiivsemale (Nordea) prognoosile
aastal 2014, mitte aastal 2011, nagu see
tegelikult toimus. See mõjutas väärtust üsna
oluliselt.

Kui

kasutatakse

sellises

mitte

väärtushinnangus

baastsenaariumit,

vaid

pessimistlikku või optimistlikku hinnangut,
on otsus kiiva ühe osapoole suunas ja kindlasti
peaks kohus sellisest kallutatusest hoiduma.
Oleme teinud omapoolse pakkumise Teliale
kompromissiks kohtu poolt määratu ja meie
esitatud väärtushinnangu vahele, kuid pole
saanud sellele vastust. Tõenäoliselt seetõttu,
et praegu kohtu poolt määratud hüvitis on
sellest märksa madalam ja ei motiveeri neid
väikeaktsionäridega kokku leppima. Seega
tuleb kohtulahingut jätkata riigikohtus.
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