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Väikeaktsionäril on õigus teada

Intervjuu Investorite Liidu juhatuse liikme ja vandeadvokaadi Aku
Soraineniga
Aku Sorainen tuletab meelde, et õigus infole on aktsionäri üks põhiõigusi.

Samas on investorite vähene huvi sageli põhjuseks, miks börsifirmad
piirduvad ainult selle info avaldamisega, mis seaduses ette nähtud.

Kuidas Teile tundub - kas Eesti börsifirmad arvestavad info jagamisel

väikeaktsionäridega?

Enamik väikeaktsionäre on kindlasti huvitatud, et firma, kuhu nad on investeerinud,
oleks kasumis ja et aktsia hind tõuseks. Praegu on vähesed väikeaktsionärid valmis
väga põhjalikult ise analüüsima firmade käekäiku. Kuna infot pole siiani väga nõutud,
annavad börsiettevõtted selle info, mida seadus ja börsireeglid nõuavad. Mõne
börsifirma puhul on muidugi ajakirjandus ja Investorite Liit pööranud tähelepanu
sellele, et infot pole edastatud piisavalt. Positiivsete näidetena tulevad kohe meelde
Baltika, Tallinna Vesi ja ka Hansapank, kes oma suhtluses aktsionäridega on olnud
aktiivsemad kui teised börsiettevõtted.

Kui oluliseks peate aktsionäri jaoks info hankimisel börsifirma
üldkoosolekut?

Kuigi aktsionäri õigus teabele aktsiaseltsi tegevuse kohta on aktsionäri üks
põhiõigusi, tuleb üldkoosolekul üldjuhul vähe infot firma mineviku ja tulevikuplaanide
kohta. Firma aastaaruanne on selles suhtes palju parem infoallikas.

Kuidas välismaal, näiteks Soomes, aktsionäride koosolekuid läbi viiakse? Kas

keskmise Soome börsifirma juhtkond suhtleb väikeinvestoriga meelsasti?

Soomes viiakse üldkoosolekud läbi üsna kiiresti ning väga harva tuleb ette pingsaid
hääletamisi, sest suuraktsionärid on üldjuhul otsused juba eelnevalt kokku leppinud.
Üldkoosolekul ja pärast seda kohvipausil juhatus muidugi suhtleb
väikeaktsionäridega, kuid ärisaladusi väikeaktsionäridele ei avalikustata ja üldjuhul ei
edastata ka rohkem infot, kui aastaaruandes juba kirjas on.

Kas see on piisav, kui aktsionär saab ettevõttelt infot ainult börsisüsteemi

kaudu?

Ise pean börsisüsteemi kaudu saadavat infot, sealhulgas aastaaruannet, piisavaks.
Kui on vaja rohkem infot, pöördun varahaldusfirmade professionaalsete analüütikute
poole, kes iga päev börsiettevõtteid uurivad.

Äriseadustiku järgi on aktsionäril õigus üldkoosolekul saada juhatuselt

teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Kas Teie meelest on see seadusega

vastuolus, kui aktsionäri küsimustele üldkoosolekul ei vastata ega ka

põhjendata vastamata jätmist?

See ei pruugi olla seadusega vastuolus, näiteks pole juhatus kohustatud andma
väikeaktsionäridele infot firma ärisaladuste kohta. Kui see on info andmise
keeldumise põhjus, peab seda ka ütlema.

Lisaks seadusele reguleerib börsiühingute teabe avaldamist ka hea ühingujuhtimise
tava, mille kohaselt igale aktsionärile peab tagama õiguse võtta üldkoosolekul sõna
päevakorras esitatud teemadel ja esitada põhjendatud küsimusi ja ettepanekuid.

Kas ajakirjandus võiks aktsionäride üldkoosolekutel kohal olla?

Minu poolest võiks ajakirjandus seal olla küll.

Kas Eesti finantsjärelevalve on Teie hinnangul võimeline väikeinvestorite
huve kaitsma?

Finantsinspektsioon on kindlasti võimeline teostama järelevalvet finantsasutuste üle,
et nad täidaksid õigusaktidest tulenevaid nõudeid ega rikuks väikeaktsionäride huve.
Leian, et pigem Tallinna börs peaks rohkem kontrollima börsiettevõtete tegevuse
vastavust börsi reeglitele.

INDEKSID

ÄP INDEKS 1727.942  0.21 %

OMXT 607.130  0.29 %

ÄP TSI 226.599  -0.03 %

OMXR 576.140  0.05 %

OMXV 400.350  0.14 %

BALTIX 514.140  0.00 %

EURIBOR6* 3.066  0.00 %

* EURIBOR seisuga 23.05.2006

VALUUTAKURSID

USD 12.2378 0.52%

SEK 1.67965 0.00%

LVL 22.4773 -0.02%

Eesti Pank 25.05.2006
Kõik kursid 
Valuutakursid tollivormistusel 
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USA internetitelefoniteenuse 
pakkuja esimene börsipäev
kujunes fiaskoks

MasterCardi aktsia alustas 
esimest börsipäeva plussis

BÖRSIKOMMENTAAR

Kaevandajad juhtisid tõusu

Vase hind hakkas uuesti tõusma

KOGUMISPENSION

Portugalis seotakse pension laste 
arvuga (1)

BÖRSI KÜSITLUS

Mis juhtub sel aastal Tallinna
börsil? Börs...
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