
 

Rahandusministri 31.01.2017 a määruse nr 12 

“Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja 

aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise 

ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord” 

lisa 8 

 

 

SELGITUSED 

 

 

Kliendid, emitendid ja hoiused 

 

1. Mõisteid klientide, emitentide ja nõude vastaspoolte kohta kasutatakse rahandusministri 28. 

novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja 

välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” 

§-s 4 sätestatud tähenduses. 

 

2. Hoiuse mõistet kasutatakse punktis 1 nimetatud määruse § 6 tähenduses. 

 

Laenud 

 

1. Repotehing on leping, mille alusel aruandev fondivalitseja müüb väärtpabereid või kaupa 

või väärtpaberite või kaubaga seotud kaubeldavad hoidmistunnistused ja on kohustatud 

müüdud varad või sama liiki asendusvarad fikseeritud hinnaga kokkulepitud ajal tagasi ostma. 

 

2. Pöördrepotehing on leping, mille alusel aruandev fondivalitseja ostab väärtpabereid või 

kaupa või väärtpaberite või kaubaga seotud kaubeldavad hoidmistunnistused ja on kohustatud 

ostetud varad või sama liiki asendusvarad fikseeritud hinnaga kokkulepitud ajal tagasi 

müüma. 

 

3. Laen on võlaõigusseaduse § 396 lõikes 1 sätestatud laenulepingu tingimustele vastava 

lepingu alusel tekkinud rahaline nõue. 

 

Väärtpaberid 

 

1. Väärtpaberina käsitatakse väärtpaberit väärtpaberituru seaduse § 2 tähenduses. 

 

2. Võlaväärtpaber on laenuvõtja võlakohustust tõendav väärtpaber, mis väljendab laenuvõtja 

kohustust maksta laen kokkulepitud tähtajal laenuandjale tagasi ja tasuda intressid, ning 

laenuandja nõudeõigust sellele. 

 

3. Investeerimisfondi (sh rahaturufondi) osaku või aktsia all mõistetakse väärtpaberit, mis 

väljendab osaku või aktsia omaniku proportsionaalset osalust fondi varast. 



 

4. Omakapitaliinstrument on leping, mis annab õiguse osaleda ettevõtte netovaras. 

 

5. Aktsia on omakapitaliinstrument, mis tõendab selle omaniku õigust osale aktsiaseltsi varast 

ja kasumist ning annab selle omanikule (aktsionärile) õiguse osaleda aktsiaseltsi aktsionäride 

üldkoosolekul ning kasumi ja aktsiaseltsi lõpetamisel alles jäänud vara jaotamisel, samuti 

muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused. 

 

6. Osa on omakapitaliinstrument, mis tõendab selle omaniku õigust osale osaühingu varast ja 

kasumist ning annab selle omanikule (osanikule) õiguse osaleda osaühingu juhtimises ning 

kasumi ja osaühingu lõpetamisel alles jäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja 

põhikirjas ettenähtud õigused. 

 

7. Tuletisinstrument on tuletisväärtpaber väärtpaberituru seaduse § 2 kohaselt ja muu sellega 

sarnane omandamis-, vahetamis- või võõrandamisõigust või -kohustust väljendav kaubeldav 

väärtpaber. 

 


