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Buvę smulkieji akcininkai nori pareikalauti papildomai maždaug 28 mln. 

EEK (6,2 mln. Lt) už "Eesti telekom" akcijas.

Susiję rašiniai vz.lt

Buvę smulkieji "Eesti telekom" 

tęsia kovą d÷l neva nesąžiningo 

akcijų išpirkimo 

Advokatų kontora „Sorainen" siūlo buvusiems 
„Eesti telekom“ (ETl) akcininkams iki liepos 30 
d. prisijungti prie ieškinio d÷l papildomos 
kompensacijos iš skandinavų kompanijos 
„TeliaSonera" už privalomai išpirktas estų 
telekomo akcijas, rašo bbn.ee.

Advokatų kontoros teigimu, remiantis preliminarias skaičiavimais, ET akcija verta 
ne mažiau kaip 29 EEK (6,4 Lt) daugiau nei už ją mok÷jo 
„TeliaSonera". Tvirtinama, kad kaina, kurią sumok÷jo skandinavų bendrov÷, 
neatspindi tikrosios "Eesti Telekom" vert÷s, nes akcijas privalomai išpirkusi 
bendrov÷ tiesiog pasinaudojo situacija rinkoje (smukusia akcijų kaina ir 
sumaž÷jusiu likvidumu).

„Nepaprastai svarbu, kad būtų pakankamas skaičius investuotojų, kitaip ši gera 
iniciatyva nebus įgyvendinta. Tiems investuotojams, kurie duos pinigų įnašui šiame 
etape, s÷km÷s atveju taip pat bus suteikta didesn÷ kompensacija“, – sako Reimo 
Hammerbergas, „Sorainen“ partneris. 

Teismas įpareigojo buvusiuosius „Eesti Telekom“ smulkiuosius akcininkus iki liepos 
30 d. sumok÷ti 300.000 EEK (66.205 Lt) į teismo depozitinę sąskaitą. Jei teismas 
nuspręs, kad „TeliaSonera“ tur÷s papildomai kompensuoti už akcijas, skandinavai 
taip pat prival÷s padengti visas susijusias bylin÷jimosi išlaidas.

„Potenciali kompensacija, preliminariais skaičiavimais, sudarytų beveik 28 mln. 
EEK. Tai - suma, kuri tur÷tų pakankamai motyvuoti smulkiuosius akcininkus imtis 
tolesnių veiksmų", – komentuoja Kristjan Hanni, „Kawe Kapital“ valdybos narys, 
kurio prašymu teismas paskyr÷ „Sorainen" atstovauti buvusiems smulkiesiems 
akcininkams, siekiantiems teisingos kompensacijos už „Eesti telekom" akcijas. 

Skandinavų  „TeliaSonera“ privalomai smulkiųjų akcininkų turimas „Eesti telekom“ 
akcijas supirko po 93 EEK (5,94 EUR), tokia pat kaina, kurią mok÷jo per 
savanorišką oficialųjį siūlymą, pasibaigusį pernai spalio 9 d. Be to, dar vienai ET 
akcijai buvo atseik÷ta po 0,45 EUR dividendų po mokesčių.

Skaičiuojama, kad „TeliaSonerai“ likusių „Eesti telekom“ akcijų supirkimas iš viso 
kainavo 343,6 mln. EUR (1,2 mlrd. Lt).
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