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Fondi osakute ja aktsiate aruanne 

1. Aruande valdkond  

Kõik lepingulise fondi osakud, sealhulgas investeerimisfondide seaduse § 108 lõikes 1 nimetatud 
eriliigilised osakud. Kõik aktsiaseltsina asutatud fondi aktsiad.  

2. Nõuded aruande koostamisele  

Ühe reana tuleb näidata nende osakute või aktsiate kohta esitatavad andmed, mille identifikaatorid 
langevad kokku.  

Lepingulise fondi jaoks on  Fondi osakute ja aktsiate aruande kood 572. Aktsiaseltsina asutatud fondi 
jaoks on Fondi osakute ja aktsiate aruande kood 573.  

3. Nõuded aruande struktuurile  

Aruande struktuur jaguneb üheteistkümneks alaliigiks: 
1)  osaku või aktsia nimetus; 
2)  osaku või aktsia ISIN-kood; 
3)  osaku või aktsia puhasväärtus; 
4)  väljastatud osakute või aktsiate arv; 
5)  tagasivõetud osakute või aktsiate arv; 
6)  väljastatud ja tagasivõtmata osakute või aktsiate arv; 
7)  osakuomanike või aktsionäride arv; 
8)  osakuomaniku või aktsionäri liik; 
9)  osakuomaniku või aktsionäri residentsus; 
10)  väljastatud osakute või aktsiate väärtus; 
11)  tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus.  

4. Nõuded aruande struktuuri alaliikidele  

1) Osaku või aktsia nimetus 
Siin näidatakse fondi tingimustes nimetatud ning investeerimisfondide seaduse § 108 lõikes 4 
sätestatud nõuetele vastav fondi osaku nimetus. Aktsiaseltsina asutatud fondide puhul märgitakse  
fondi nimetuse lõppu sõna «aktsia».  

2) Osaku või aktsia ISIN-kood 
Siin näidatakse osaku või aktsia ISIN-kood. ISIN-koodi puudumisel, märgitakse XX.  

3) Osaku või aktsia puhasväärtus 
Siin näidatakse fondi osaku või aktsia puhasväärtus. Osaku või aktsia puhasväärtus näidatakse Eestis 
ametlikult kehtivas rahalises vääringus täpsusega neli kohta pärast koma.  



4) Väljastatud osakute või aktsiate arv 
Siin näidatakse aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate arv.  

5) Tagasivõetud osakute või aktsiate arv 
Siin näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate arv.  

6) Väljastatud ja tagasivõtmata osakute või aktsiate arv 
Siin näidatakse väljastatud ja tagasivõtmata osakute või aktsiate arv aruandeperioodi lõpu seisuga.  

7) Osakuomanike või aktsionäride arv 
Siin näidatakse osakuomanike või aktsionäride arv aruandeperioodi lõpu seisuga.  

8) Osakuomaniku või aktsionäri liik  

Keskvalitsus   1  
Kohalik omavalitsus   2  
Riiklik sotsiaalkindlustusfond   13  
Kindlustusandja ja pensionifond   4  
Muu finantseerimisasutus   5  
Krediidiasutus  6  
Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing  7  
Muu äriühing   8  
Mittetulundusühing  9  
Eraisik  10  
Keskpank     12  
Määramata   11  

Osakuomaniku või aktsionäri liik 11 ehk «Määramata» märgitakse juhul kui ei ole võimalik 
osakuomaniku või aktsionäri liiki määrata.  

9) Osakuomaniku või aktsionäri residentsus 
Siin näidatakse riigi kood osaku või aktsia omandatud isiku residentsuse järgi. Riigi kood määratakse 
vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile. 
Kui riiki, kus osakuomanik või aktsionär resideerub, pole võimalik identifitseerida, märgitakse 
koodiks XX.  

10) Väljastatud osakute või aktsiate väärtus 
Siin näidatakse aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate väärtus kokku Eestis ametlikult 
kehtivas rahalises vääringus. Aruandeperioodil väljastatud osakute või aktsiate väärtus kokku on 
igapäevaselt väljastatud osakute või aktsiate arvu ja vastava osaku või aktsia vähemalt nelja 
komakohalise täpsusega puhasväärtuse korrutiste summa. Korrutised summeritakse eelnevalt 
ümardamata ning kokku summa ümardatakse täisühikuni.  

11) Tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus 
Siin näidatakse aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus kokku Eestis ametlikult 
kehtivas rahalises vääringus. Aruandeperioodil tagasivõetud osakute või aktsiate väärtus kokku on 
igapäevaselt tagasivõetud osakute või aktsiate arvu ja vastava osaku või aktsia vähemalt nelja 
komakohalise täpsusega puhasväärtuse korrutiste summa. Korrutised summeritakse eelnevalt 
ümardamata ning kokku summa ümardatakse täisühikuni.  

 


