Lugupeetud proua Härmand,
Täname väga ühinguõiguse revisjoni analüüsi-kontseptsiooni kohta arvamuse avaldamise võimaluse
eest!
Eesti väärtpaberite registri pidajana keskendusime oma arvamuse kujundamisel eelkõige analüüsi
neile osadele, mis käsitlevad aktsiate ja osade registripidamist.
Üldise kommentaarina peame esmalt vajalikuks märkida, et mõistame ja toetame analüüsis
väljatoodud ettepanekut kehtestada osade heauskset omandamist võimaldav regulatsioon ka
väärtpaberite registris registreerimata osade suhtes. Samas tundub, et analüüsis ei ole väga
põhjalikult kaalutud erinevaid alternatiive kõigi osaühingute osanike nimekirjade kohta peetava
registri osas. Analüüsist nähtub, et sisuliselt on analüüsis alternatiividena kaalutud registripidajana
vaid äriregistri pidajat ja notareid. Teeme ettepaneku kaaluda laiemalt erinevaid variante
registripidaja valimiseks või määramiseks (näiteks avaliku- ja erasektori koostöö, riigihanke kaudu
vms).
Toome välja, et Nasdaq CSD SE Eesti filiaalil on väärtpaberite registri pidajana tegelikult olemas juba
vajalik IT lahendus mida saaks ilmselt mõningate vajalike arenduste lisamisel kasutada ka osanike
nimekirjade registri pidamiseks. See tähendaks, et osanike nimekirjade registri ülesehitamise ja
pidamise kulud oleksid ilmselt väiksemad kui täiesti uue registri loomisel. Vajadusel saab anda
notaritele registris kannete tegemise õigused ja muud vajalikud õigused, st liidestada või ühendada
notarid ühtse registriga. (Analüüsi põhjal ei olnud üheselt arusaadav, kas notarite peetava registri all
on mõeldud keskset ja ühendatud registrit või peaks iga notar üksnes enda juures registreeritud
osaühingute registrit. Eeldatavalt on analüüsi koostajad pidanud silmas mingis vormis ikkagi keskset
registrit.)
Teiseks jääb arusaamatuks, missugust probleemi soovitakse lahendada sellega, et keelatakse nende
osaühingute väärtpaberite registris registreerimist, mille osad ei ole n-ö vabalt võõrandatavad.
Lisaks soovime esitada kommentaari analüüsi punktides 4.8.16.19.5 ja 4.8.16.19.6 sisalduva väite
kohta osanike avalikkuse osas, et väärtpaberite registris registreerimata osaühingute osanikud on
äriregistri juures avalikud, aga väärtpaberite registris registreeritud osaühingute osanikud mitte.
Arusaamatuks jääb, mida on nende väidetega mõeldud. Praktikas on registreeritud osanike andmed
avalikud väärtpaberite registris, samuti saab äriregistri pidaja väärtpaberite registrist igapäevaselt
osanike andmeid X-tee kaudu ning meile teadaolevalt avalikustab äriregistri pidaja need andmed
sarnaselt äriregistris registreeritud osaühingute osanike andmetega.
Lugupidamisega,
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