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Aktsionäride hääleõiguse direktiivi eelnõu 
 
 
Euroopa Komisjon avaldas 7.12.2022 uue ühinguõiguse valdkonna direktiivi eelnõu: Ettepanek: 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride 
kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul, COM(2022) 
761 final. 
 
Eelnõu on selle seletuskirja kohaselt osa noteerimist käsitleva õigusakti paketist – meetmekogumist, 
mille eesmärk on suurendada avalike kapitaliturgude atraktiivsust Euroopa Liidu äriühingute jaoks ning 
hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu kapitalile. Eelnõu 
kohaselt peaks äriühingutel olema võimalik luua juhtimisstruktuure, mis vastavad kõige paremini 
nende arenguetapile, sealhulgas võimaldades äriühingut kontrollivatel aktsionäridel säilitada kontrolli 
pärast VKEde kasvuturgudele sisenemist, saades samal ajal kasu nendel turgudel kauplemisega 
kaasnevatest hüvedest, tingimusel et vähemusaktsionäride õigused on jätkuvalt kaitstud. Mitu häält 
andvate aktsiatega aktsiastruktuur on eelnõu kohaselt tõhus mehhanism, mis võimaldab kontrollivatel 
aktsionäridel säilitada äriühingus otsustusõigus, kaasates samal ajal üldsuselt rahalisi vahendeid. 
Hetkel valitseb Euroopa Liidus mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuri kasutamise osas 
killustatus: mõned liikmesriigid lubavad neid, mõned liikmesriigid on aga selliste aktsiate kasutamise 
täielikult või osaliselt keelanud (vt lähemalt eelnõu põhjenduspunkte). Eelnõu kohaselt peaksid 
liikmesriigid andma äriühingutele (Eestis aktsiaseltsidele) võimaluse võtta kasutusele mitu häält 
andvate aktsiatega aktsiastruktuurid, et võimaldada neil taotleda kauplemisele võtmist VKEde 
kasvuturul. 
 
Eelnõu eestikeelne tõlge avaldati 1.2.2023. Eelnõu ja selle tõlkega on võimalik tutvuda EUR-Lexis. 
Eelnõude infosüsteemis (EIS) on eelnõuga seotud dokumendid leitavad siit. Algatuse avaldamisel 
koostatud Euroopa Komisjoni pressiteade on leitav Euroopa Komisjoni kodulehel. 
 
Soovime Teid kaasata Eesti seisukohtade kujundamisse ning edastame direktiivi eelnõu Teile 
arvamuse avaldamiseks. Arvestades Vabariigi Valitsuse seisukohtade koordineerimise ja kinnitamise 
ajaraami, oleme tänulikud, kui esitate arvamuse hiljemalt 20. veebruariks 2023 aadressile 
info@just.ee. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0761
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6d5c96b5-6ae5-4d21-896a-2a2a5545e9b5#7rU5TdTU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_22_7348


 
 
 
 
 
Lisaadressaadid:  
Riigikohus 
Õiguskantsleri Kantselei 
Notarite Koda 
Finantsinspektsioon 
Eesti Pank 
Eesti Advokatuur 
Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon 
Audiitorkogu 
Eesti Pangaliit 
Tartu Ülikooli õigusteaduskond  
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut 
MTÜ Eesti Kohtunike Ühing 
Eesti Juristide Liit 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda 
Eesti Ametiühingute Keskliit 
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 
Teenusmajanduse Koda 
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
Arenguseire Keskus 
Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon 
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon 
Nasdaq CSD filiaal Eestis 
Maksu- ja Tolliamet 
Eesti Äriinglite Assotsiatsioon 
Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon 
Eesti Võlausaldajate Liit 
Startup Estonia 
Eesti Pereettevõtjate Liit 
Eesti Väikeaktsionäride Liit 
Tööandjate Keskliit 
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