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Kooskolas Pariisis 14. detsembril 1960 allakirjutatud
Konventsioonile,
mis joustus 30.
septembril
1961, jargib Majandusliku
Koost66 ja Arengu Drganisatsioon
(DECD)
poliitikat, mille eesmargid on:
- saavutada liikmesriikides korgeim voimalik majanduskasv ja t66hoive ning tousev
elatustase,
siiilitades seejuures finantsstabiilsuse
ning aidates seega kaasa kogu
maailma majanduse arengule;
- aidata kaasa majanduse
moistlikule
laienemisele
nii liikmesriikides
kui ka
m itteliikmesriikides;
aidata
kaasa
maailmakaubanduse
laienemisele
mitmepoolsel
ja
mittediskrinlineerival
alusel vastavalt rahvusvahelistele kohustustele.

DECD asutajariigid olid Austria, Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa,
Kreeka, Island, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi,
Shveitsi, Tiirgi, Suurbritannia ja Ameerika Uhendriigid. Jargmised riigid said liikmeks
hiljem, iihinedes organisatsiooniga
sulgudes naidatud ajal: Jaapan (28. aprill 1964), Soome
(28. jaanuar 1969), Austraalia (7. juuni 1971), Uus-Meremaa (29. mai 1973), Mehhiko (18.
mai 1994), Tshehhi Vabariik (21. detsember 1995), Ungari (17. mai 1996), Poola (22.
november 1996) ja Korea (12. detsember 1996). DECD t66s osaleb Euroopa Noukogu
(DECD Konventsiooni paragrahv 13).

OECD N6ukogu, kohtudes ministrite tasandil 27.-28. aprillil 1998, kutsus OECD-d iiles
valja tootama koos riikide valitsuste, teiste vastavate rahvusvaheliste
organsiatsioonide ja
erasektoriga
ariiihingute valitsemise standardite ja juhtnooride
kogumi. Selle iilesande
taitmiseks moodustas OECD Ariiihingute valitsemise ad hoc tooriihma, et see tootaks valja
soovituslikud p6him6tted, mis sisaldaksid liikmesriikide seisukohti selles kiisimuses.
Kaesolevas dokumendis sisalduvate p6him6tete aluseks on liikmesriikide riiklikul
initsiatiivil omandatud kogemused ja OECD raames varem labiviidud too, sealhulgas see
too, mille on ara teinud OECD Ariiihingute Valitsemise Arisektori N6uandev Grupp
(OECD Business Sector Advisory Group on Corporate
Governance).
"P6him6tete"
ettevalmistamisse
oli kaasatud
ka rida OECD komiteesid:
Finantsturgude
Komitee
(Committee on Financial Markets), Rahvusvaheliste Investeeringute ja Multinatsionaalsete
Ettev6tete
Komitee
(Committee
on International
Investments
and Multinational
Enterprises),
Toostuskomitee
(Industry
Committee)
ja Keskkonnapoliitika
Komitee
(Environment
Policy Committee).
"P6him6tete"
koostamisele
aitas kaasa ka laialdane
koostoo, mida pakkusid mitteliikmesriigid,
Maailmapank,
Rahvusvaheline
Valuutafond,
arisektor, investorid, ametiiihingud ja teised huviriihmad.

M66dunud aastaktimnetel on kogu maailmas erasektori roll majanduse arengus ja
t66kohtade
loomisel oluliselt muutunud.
Et tiha enam riike on omaks votnud turule
pohineva liihenemise majanduspoliitikale,
on tousnud teadlikkus eraettevotete
tiihtsusest
inimeste heaolu kasvus.
Ettevotted loovad tookohti ja maksutulu, toodavad laias valikus moistliku hinnaga
kaupu ja teenuseid, tegelevad tiha en am inimeste saastudega ja kindlustavad sissetuleku
pensionipolves.
Koos tilemaailmselt kasvava erasektorile tuginemisega on sam uti kasvanud
ka aritihingute valitsemise teema tiihtsus.
OECD riikides on see nii olnud palju aastaid, kusjuures ara on tehtud suur t66
aritihingute valitsemise tiiiustamiseks. Hiljutised fmantskriisid Aasias ja mujal on teinud
teistele riikidele maailmas piisavalt selgeks, miks on labipaistvuse ja aruandluse probleemid
aritihingute valitsemisel investorite usalduse ja kogu riigi majanduse toimimise jaoks nii
tiihtsad. Aritihingute valitsemine on seotud sisemiste vahenditega,
millega ettev6tteid
juhitakse
ja kontrollitakse.
Kuigi valitsused
mangivad
keskset osa selle 6igusliku,
institutsionaalse
ja regulatoorse
kliima kujundamisel,
milles arendatakse
valja tiksikud
aritihingute valitsemise stisteemid, jaab p6hivastutus siiski aritihinguile.
Hea aritihingute valitsemise rezhiim aitab kindlustada, et ettev6tted kasutavad oma
kapitali efektiivselt. Sam uti aitab hea aritihingute valitsemine kindlustada, et ettev6tted
votavad
lisaks selle kogukonna
huvidele,
kus nad asuvad,
arvesse
suure hulga
valinlisringkondade
huvisid, ja et nende n6ukogud on kohustatud andma aru kompaniile ja
aktsionaridele,
mis omakorda aitab kindlustada, et aritihingud tegutsevad tihiskonna kLli
terviku huvides. See aitab sailitada investorite - nii kodu- kui valismaiste - usaldust ja
meelitada ligi rohkem rahulikku, pikaajalist kapitali.
Vastuseks kasvavale teadlikkusele aritihingute hea valitsemise tahtsusest palusid
ministrid 1998. aastal OECD-d t66tada valja standardite ja juhtn66ride kogum esitamiseks
ministritele 1999. aasta mais.1 Kaesolevad "P6him6tted" on vastus sellele tileskutsele.
OECD "Pohim6tted"
kujutavad endast valitsustevahelise
organisatsiooni
esimest
katset t66tada valja aritihingute hea valitsemise rezhiimi p6hielemendid.
Selles m6ttes
v6ivad riigid "P6him6tteid" kasutada m66dupuuna oma seaduste ja maaruste hindamisel ja
tiiiustamisei. Neid v6ivad kasutada ka erasektori esindajad, kellel on oma osa aritihingute
valitsemise stisteemija hea praktika kujundamisel.
Nagu kaesoleva dokumendi preambula selgitab, ei eksisteeri tihtki aritihingute
ideaalse valitsemise mudelit. Erinevad juriidilised stisteemid, institutsionaalne keskkond ja
traditsioonid
tiihendavad,
et maailmas
on valja
kujunenud
mitmeid
erinevaid
kontseptsioone.
Kuid k6igile aritihingute hea valitsemise stisteemidele on tihine omistada
k6rge prioriteet aktsionaride huvidele, kes usaldavad ettev6tteid kasutama oma kapitali
targalt ja efektiivselt.
Lisaks m6istavad
hasti t66tavad
ettev6tted,
et arieetika ja teadlikkus
selle
kogukonna, kus nad t66tavad, keskkondlikest ja tihiskondlikest huvidest v6ib avaldada m6ju
ettev6tte
mainele ja pikaajalisele
edule.
Konkurentsiv6ime
ja 16plik edukus
on
meeskonnat66
tulemus, mis sisaldab nii t66tajate kui ka huvigruppide panust. Peegeldades

'Ministrite mandaadi taitmiseks moodustas OECD ad hoc tObrOhma, kuhu kuulusid k6igi
Iiikmesriikide valitsused, Euroopa Komisjon, neli rahvusvahelist organisatsiooni (Maailmapank,
Rahvusvaheline Valuutafond, Basle Panganduse larelevalve Komitee ja lulgeolekukomisjonide
Rahvusvaheline Organisatsioon), OECD Ari ja TObstuse N6uandev Komitee (BrAC) ja
Ametiilhingute N6uandev Komitee (TUAC) ning esindajad teistest erasektori organisatsioonidest.

neid seisukohti, tunnustavad "P6him6tted" nende huvigruppide rolli ja innustavad nendega
aktiivsele koost66le hiivede, tookohtade ja fmantsiliselt usaldusvaarsete ettev6tete loomisel.
Ehkki "P6him6tted" ei ole kohustuslikud, on 16ppkokkuv6ttes riikide ja ettev6tete
endi huvides hinnata oma ariiihingute valitsemise rezhiime ja v6tta nende "P6him6tete"
rakendamine oma siidameasjaks. Uha enam integreeruvas maailmas, mida iseloomustab
vaga mobiilne kapital, on investorite lootus naha efektiivsemalt
reageerivat ariiihingute
valitsemise praktikat midagi, mida valitsused ja ariiihingud ei saa eirata. See ei kehti mitte
iiksnes valisinvestorite
puhul. Kodumaiste
investorite usalduse tugevdamine
riigi oma
ariiihingute ja borside suhtes on olulise tahtsusega ettev6tete pikaajalise konkurentsiv6ime
ja kogu rahvamajanduse tervise ja eluj6u tagamisel.
Et ariiihingute hea valitsemine on iihine vastutus, tervitab ja julgustab OECD nende
"P6him6tete"
laiaulatuslikku kasutamist valitsuste, eraiihingute, kompaniide, investorite ja
teiste poolt, kes on piihendunud arii.ihingute valitsemise praktika taiustamisele.
OECD
loodab teha koostood nii oma liikmesriikidega
kui ka valjaspool seda organisatsiooni,
rahvusvaheliste
organisatsioonidega
nagu
Maailmapank
ja
IMF,
regionaalsete
organisatsioonide
ja erasektori
organitega
iihises j6upingutuses
arendada arii.ihingute
valitsemist kogu maailnlas.
OECD arii.ihingute valitsemise p6hin16tted on osa laiemast rahvusvahelisest pi.ii.idest
aidata kaasa suuremale labipaistvusele, iihtsusele ja seaduslikkusele. Selle Ie pi.ii.idele aitavad
kaasa ka teised OECD dokumendid: "Rahvusvahelistes
aritehingutes altkaemaksu vastu
v6itlemise konventsioon"
(Convention on Com bating Bribery in International Business
Transactions), "Juhtnoorid multinatsionaalsetele
ettev6tetele" (Guidelines for Multinational
Enterprises), samuti instrumendid, mille eesmark on ohjata kahjulikku maksukonkurentsi ja
tugeva tuumikuga
kartelle, "Soovitused
eetilise kaitumise
parandamiseks
avalikus
teenistuses"
(Recommendations
on Improving Ethical Conduct in Public Services) ja
Rahapesu vastu v6itlemise t66riilmla (Financial Action Task Force on Money Laundering)
tegevus, kui nimetada neist vaid m6nda.
"OECD arii.ihingute valitsem ise p6him6tted"
kujutavad endast esimest olulist
sammu arii.ihingute hea valitsemise rezhiimi elementide rahvusvaheliselt
iihise m6istmise
suunas, ja just seda need ongi - esimene samm. Arii.ihingute valitsemise praktika on oma
olemuselt
evolutsiooniline,
kusjuures
taiustused
tulenevad
omakorda
taiustustest
ja
parimast praktikast. Ka "P6him6tted"
peavad olema evolutsioonilised.
OECD kavatseb
jatkata
arii.ihingute valitsemisega
seotud probleemide
analiiiisimist,
pidada sammu
arengutega maailmas ja labi vaadata ning vajadusel revideerida oma seisukohti muutunud
oludes.
Taname siiralt ad hoc toori.ihma liikmeid, kelle piihendumus ja asjatundlikkus tegid
v6imalikuks
kaesolevate "P6him6tete"
valjatootamise
markimisvaarselt
liihikese ajaga.2
K6igi osalejate koostoo ja konstruktiivne suhtumine v6imaldasid selle too edukalt l6pule
viia. Me taname ka k6iki neid organisatsioone
ja iiksikisikuid,
kes osalesid meie
konsultatsioonides
v6i esitasid kommentaare ning sam uti ka OECD delegaate neljas toos
osalenud
komitees:
Finantsturgude
Komitee,
Rahvusvaheliste
Investeeringute
ja
Multinatsionaalsete
Ettev6tete Komitee, T66stuskomitee
ja Keskkonnapoliitika
Komitee.
Teie kaasabi oli suureks panuseks too edukuses ja kaesolevate
"OECD arii.ihingute
valitsemise p6him6tete" muutmisel asjalikuks ja elavaks dokumendiks.
"P6him6tetele"
oli suureks kasuks ka mitme kontinendi mitte-OECD-liikmesriikide
esindajate ja suure hulga erasektori esindajate ning teiste huvigruppide abi. "P6hin16tete"
2 Tahaksime
samuti tiinada GEeD sekretariaadi persona Ii, kes piihendasid pikki tunde tObrilhma
andunud ja eeskujulikule teenindamisele: Finants-, Fiskaal- ja Ettevatete Direktoraadist William
Witherell, Rainer Geiger, John Thompson, Mats Isaksson, Richard Frederick, Stilpon Nestor,
Elisabeth Wilson-Smith; Teadllse, Tehnoloogiaja Toostllse Direktoraadist Maria Maher ja
Uldsekretariaadist Tony Rottier ning Pierre Porc!.

projekt esitati DECD veebilehekiilgedel,
v6imaldades sellega laiemal avalikkusel esitada
kommentaare.
"Pohimotete" koostamisel olid aluseks DECD Iiikmesriikide kogemused ja varasem
too DECD-s. Selles kontekstis oli tiihtis koht raportil, mille esitas 1998. aastal DECD-Ie
Ariiihingute Valitsemise Arisektori Nouandev Grupp.
"Pohimotete"
ja nendega
seotud
materjalide
koopia
v6ib leida DECD
veebilehekiilgedelt:
http://www .oeed .org/daf/eorporate/prineipleslhtm.

Donald J. Johnston
Peasekretiir

Joana R. Shelton
Peasekretiiri

asetiiitja

DECD Ariiihingute valitsemise ad hoc
tooriihma juht

"P6him6tete"
eesmark on aidata liikmesriikide ja mitteliikmesriikide
valitsusi nende
j6upingutustes
hinnata ja parandada
oma maal iiriiihingute
valitsemise
juriidilist,
institutsionaalset
ja
regulatoorset
raamistikku
ning
anda juhtnoore
ja
soovitusi
vaartpaberibOrsidele,
investoritele, iiriiihingutele ja teistele, kellel on oma osa ariiihingute
valitsemise tiiiustamise protsessis. "P6him6tted" p66ravad peatahelepanu b6rsiettev6tetele.
Kuid sedav6rd kui neid "P6him6tteid"
peetakse rakendatavateks,
v6ivad need osutuda
kasulikuks vahendiks ka mitteb6rsiettev6tete valitsemise parandamisel, naiteks eraomanduses
olevate ja riiklike ettev6tete puhu!. "P6him6tted" kujutavad endast seda iihist alust, mida
OECD liikmesriigid peavad oluliseks hea valitsemispraktika valjaarendamise!. Need on piiiitud
esitada kokkuv6tlikult ning arusaadavalt ja kattesaadavana rahvusvahelisele iildsusele. Nende
eesmark ei ole asendada
omanike initsiatiivi detailsema "parima valitsemispraktika"
valjat66tamisel.
OECD ja tema liikmesriikide
valitsused on iiha enam taheldanud siinergiat
makr06konoomilise ja strukturaalse
poliitika vahe!. Majanduse efektiivsuse t6stmise iiks
v6tmeelement on ariiihingute valitsemine, mis h6lmab kogumina iiriiihingu juhatuse, n6ukogu,
aktsioilliride ja teiste huvigruppide vahelisi suhteid. Ariiihingute valitsemine annab ka selle
struk1:uuri, mille kaudu piistitatakse ariiihingu eesmiirgid ja mille kaudu miiiiratakse kindlaks
vahendid nende eesmarkide saavutamiseks ning tegevuse kontrollimiseks. Ariiihingute hea
valitsemine peaks pakkuma 6igeid stiimuleid juhatusele ja n6ukogule selliste eesmarkide
saavutamisel, mis on iiriiihingu ja selle aktsioniiride huvides ja peaks aitama kaasa efektiivsele
kontrollimisele, pannes sellega ettev6tteid ressurs~e t6husamalt kasutama.
Ariiihingute valitse.l11ine on vaid osa laiemast majanduslikust kontekstist, milles fumad
tegutsevad. See h61mab naiteks makr06konoomilise poliitika ja konkurentsi taseme toote- ja
ressursiturgudel.
Ariiihingute valitsemise keskkond s61tub ka juriidilisest, regulatoorsest ja
institutsionaalsest
keskkonnast. Lisaks v6ivad ettev6tte mainele ja edule pikas perspektiivis
m6ju avaldada ka sellised tegurid nagu iirieetika ja ettev6tte teadliUlls selle kogukonna, milles
ta tegutseb, keskkonnaalastest ja iihiskondlikest huvidest.
Kuigi frrmade juhtil11isele ja otsuste langetamisele avaldavad m6ju vaga paljud tegurid,
keskenduvad "P6him6tted" neile valitsemisprobleemidele,
mis tulenevad 0l11andi ja kontrolli
lahususest. M6ningaid teisi kiisimusi, mis on olulised fuma otsuste langetamise protsessis,
nagu niiiteks keskkond ja eetika, on kiill arvesse v6etud, kuid neid kiisitletakse tiipsemalt
OECD l11uudes dokumentides (sealhulgas "Juhtn66rides l11ultinatsionaalsetele ettev6tetele"
(Guidelines for Multinational Enterprises) ning "Konventsioonis ja soovitustes altkaemaksu
kohta"
(Convention
and Reconunendation
on Bribery))
ja teiste rahvusvaheliste
organisatsioonide dokumentides.
See, mil l11iiiiral iiriiihingud jiirgivad hea valitsemise p6hin16tteid on iiha kasvava
tahtsusega tegur investeerimisotsuste tegemise!. Eriti oluline on siinjuures iiriiihingu valitsemise
praktika ja iiha enam rahvusvahelistuvate investeeringute seos. Kapitali rahvusvahelised vood
teevad ettev6tetele kiittesaadavaks finantseerin1ise palju suurema hulga investorite poolt. Kui
riigid tahavad saada globaalsest kapitaliturust tait tulu ja Imi nad tahavad ligi meelitada
pikaajalist "rahulikku" kapitali, peab ariiihingute valitsemise korraldus olema usaldusvaame ja
teistes riikides kergesti .l116istetav. Isegi kui ariiihing ei toetu esmajoones viiliskapitalile, aitab
hea valitsemise tavadest kinnipidamine suurendada kodul11aiste investorite usaldust, v6ib
viihendada kapitali hinda ja 16ppkokkllv6ttes tuua kaasa stabiilsemad fmantseerimisallikad.
Ariiihingute valitsemist
m6jutavad juhtil11issiiteemis osalejate omavahelised suhted.
Kontrollpakki omavad aktsioniirid, kelleks v6ivad olla iiksikisilmd v6i perekonnad, aktsiapakki
0l11avate isikute liidud ja holding kompaniide v6i ristosaluse kaudu tegutsevad teised ettev6tted,
v6ivad oluliselt .l116jutada ariiihingu kaitumist. Ak.tsiate omanikena n6uavad institutsioonaalsed

investorid m6nedel turgudel uha enam haale6igust ariiihingu valitsemisel. Uksikisikuist
aktsionarid ei piiiia tavaliselt kasutada oma 6igust valitseda, kuid nad v6ivadolla
vaga
huvitatud sellest, et kontrollpaki omanik\Jd ja juhatus neid 6iglaselt kohtleks. M6nedes
valitsemissiisteemides
mangivad suurt osa kreeditorid ja nad v6ivad potentsiaalselt
olla
ettev6tte tegevuse valiskontrollijaiks.
T06tajad ja teised huvigrupid mangivad tahtsat osa
ariiihingu pikaajalise edu tagamisel. K6igi nende osalejate roll ja nende omavahelised suhted
varieeruvad nii OECD liikmesriikides kui ka mitte-liikmete hulgas suuresti. Osalt alluvad need
omavahelised suhted seadustele ja reguleerimisele ja osalt vabatahtlikule kohanemisele ning
turuj6ududele.
Ei ole olemas iihtki ariiihingu ideaalse valitsemise mudelit. Sarna I ajal aga on OECD
liikmesriikides ja OECD-s kindlaks maaratud m6ned iihised elemendid, mis on aluseks
ariiihingute heale valitsemisele. "P6hin16tted" toetuvad neile iihistele elementidele ja need on
formuleeritud nii, et nad h6lmaksid erinevaid olemasolevaid mudeleid. Nii naiteks ei soovita
nad mingit kindlat n6ukogu struktuuri ja termin "n6ukogu", nagu seda kaesolevs dokumendis
kasutatakse, peaks h6lmama erincvaid n6ukogu struktuure, mis esinevad OECD riikides.
Tiiiipilises kaheastmelises siisteemis, mis esineb m6nedes riikides, tahistab "n6ukogu" (board)
"P6hin16tetes" "jareievalven6ukogu"
(supervisory board), kuna aga termin "juhtivametnikud"
(key executives) tahistab "juhatust" (management board). Siisteemides, kus iihtset n6ukogu
(unitary board) kontrollib sisemine audiitorite n6ukogu (auditor's board), h6lmab termin
"n6ukogu" (board) m6lemad.
"P6him6tted" ei ole kohustuslikud ja nende eesmark ei ole esitada ettekirjutisi riikide
seadusandlusele.
Nende iilesanne on pakkuda teatud standardit. Neid v6ivad kasutada
poliitik\Jd, kui nad arendavad juriidilist ja regulatoorset keskkonda ariiihingute valitsemiseks,
mis peegeldab antud maa majanduslikke, sotsiaalseid, juriidilisi ja kultuurilisi olusid, ja turnl
osalejad omaenda praktika kujundamisel.
"P6him6tted" on oma olemuselt evolutsioonilised ja need tuleks ule vaadata, kui
toimub olulisi muutusi asjaoludes. Et piisida muutuvas maailmas konkurentsiv6imelisena,
peavad ariiihingud uuenema ja kohandama oma valitsemispraktikat
nii, et nad suudaksid
rahuldada uusi n6udmisi ja haarata kinni uutest v6inlalustest. Samal moel on ka valitsustel
oluline vastutus efektiivse regulatoorse keskkonna kujundamisel, mis v6imaldab piisavat
paindlikkust, selleks et turud saaksid efektiivselt funktsioneerida ning vastata aktsionaride ja
teiste huvigruppide ootustele. Valitsuse ja turul osalejate iilesandeks jaab otsustada, kuidas
kaesolevaid
"P6hin16tteid"
rakendada
omaenda
ariiihingu
valitsemissiisteemi
valjaarendamiseks, v6ttes arvesse reguleerimise tulusid ja kulusid.
Jargnev dokument koosneb kahest osast. Esimeses osas esitatud p6him6tted kasitlevad
viit valdkonda: I Aktsionaride 6igused, II Aktsionaride 6iglane kohtlemine, III Huvigruppide
roll, IV Avalikustamine ja labipaistvus ja V N6ukogu kohustused. Iga alaosa alguses on
poolpaksus kursiivkirjas esitatud iiks p6hin16te, millele jargneb rida seda toetavaid soovitusi.
Dokumendi teises osas on p6h.im6tteid (mis on poolpaksus kirjas) taiendatud markustega, mis
sisaldavad kommentaare ja mille eesmark on aidata lugejal aru saada nende loogikast.
Markused v6ivad sisaldada ka valdavate trendide kirjeldusi ja pakkuda alternatiive ning
naiteid, mis v6ivad olla kasuks "P6him6tete" ellurakendamisel.

A. Aktsioniiride
p6hi6iguste
huIka kuuluvad 6igus: I) omandi6iguse
registreenrmse
turvalistele meetoditele;
2) aktsiaid loovutada v6i tile anda; 3) saada 6igeaegselt ja
regulaarselt
asjakohast
informatsiooni
ettev6tte
kohta;
4) v6tta osa aktsioniiride
tildkoosolekutest
ja hiiiiletada; 5) valida n6ukogu liikmeid ja 6) saada osa iiritihingu
kasumist.
B. Aktsioniiridel on 6igus osaleda selliste otsuste tegemisel, mis puudutavad p6him6ttelisi
muudatusi iiriuhingus, ja saada nende kohta piisavat infot. Sellisteks otsusteks on niiiteks 1)
muudatused
p6hikirjas
v6i iiriuhingu
asutamislepingus
v6i teistes
samalaadsetes
p6hidokumentides,
2) tiiiendavate aktsiate emiteerirnine ja 3) erakordsed tehingud, mille
tagajiirjeks on sisuliselt etev6tte mtitimine.
C. Aktsioniiridel peaks olema v6imalik tegelikult osaleda ja hiialetada tildkoosolekutel ja
neid tuleks teavitada aktsionaride
uldkoosolekuid
puudutavatest
reeglitest, sealhulgas
hiiiiletam isprotsed uuridest:
1. Aktsioniiridele peaks andma piisavat ja 6igeaegset informatsiooni tildkoosoleku
toirnumise aja, koha ja piievakorra kohta ning sam uti taielikku ja 6igeaegset
informatsiooni kusirnuste kohta, mille suhtes koosolekul tehakse otsus.
2. Aktsionaridele peaks m6istlike piirangutega andma v6irnaluse
ktisimusija panna punkte tildkoosoleku piievakorda.

esitada n6ukogule

3. Aktsionaridel
peaks olema v6imalus hiiiiletada isiklikult v6i ka eemal
Hiiiiltele, mis on antud isiklikult v6i eemal olles, tuleks omistada v6rdne kaal.
D. Sellised kapitalistruktuurid
omandada
kontrolli taseme,
avalikustada.

ja
mis

olles.

stisteemid,
mis v6imaldavad
teatud aktsioniiridel
ei ole koosk6las
nende aktsiate hulgaga, tuleks

1. Reeglid ja protseduurid, mis kehtivad ettev6tte poolt kontrolli saavutamise kohta
kapitaliturgudel,
ja sellised erakordsed
tehingud nagu uhinem ine ja olulise osa
iiriuhingu aktsiate mtiuk, tuleks selgelt formuleerida ja avalikustada, et investorid
m6istaksid
oma 6igusi. Tehingud peaksid toimuma liibipaistvate hindadega ja
6iglastel tingirnustel, mis kaitsevad aktsionaride 6igusi vastavalt nende klassile.
2. Ulev6tmisvastaseid
vastutuse eest.

vahendeid

ei tohiks

kasutada

selleks,

et kaitsta

juhatust

F. Aktsioniirid,
sealhulgas
institutsionaalsed
hiiiiletamisoiguse kasutamise tulusid ja kulusid.

investorid,

peaksid

kaaluma

oma

AriUhingute
valitsemise
susteem peaks
kin dlustama aktsioniiride,
sealhulgas
viihemusal.tsioniiride ja viilismaalastest aktsioniiride oiglase kohtlemise. Koigil
aAtsioniiridel peaks olema voimalik saada oiguste rikkumise korral kalljude efektiivset
heastamist.

1. Igas aktsioniiride klassis peaks koigil olema vordsed hiiiiletamisoigused.
Koigil
investoritel peaks olema voimalik enne ostu sooritamist saada informatsiooni koigi
aktsiaklassidega
kaasnevate
hiiiiletamisoiguste
kohta.
Igasugused
muudatused
hiiiiletamisoigustes peaksid olema heaks kiidetud aktsioniiride poolt.
2. Haldurid v6i volitatud
aktsiate tegelik omanik.

isikud peaksid hiiiiletama nii, nagu on kindlaks

miiiiranud

3. Aktsioniiride iildkoosoleku kulg ja protseduurid peaksid voimaldama aktsioniiride
6iglast kohtlemist. Protseduurireeglid
ei t9hiks hiiiiletamist teha m6ttetult keeruliseks
v6i kulukaks.
B. Konfidentsiaalsel
olema keelatud.
C. Noukogu
materiaalsed

info 1 pohinevad

tehingud

ja kuritarvituslikud

ja juhatuse liikmetel peaks olema kohustus avalikustada
huvid tehingutes ja ettev6tet mojutavates otsustes.

omatehingud

peaksid

igasugused

isiklikud

Ariuhingute valitsemise susteem peaks tunnustama huvigruppide seadusega kehtestatud
oigusi ja soodustama al.tiivset koostoijd iiriuhingute ja huvigruppide vallel huvede ja
tookohtade loomisel ning majanduslikult tugevate ettevotete pusimise tagamisel.
A. Ariiihingute
6igusi.

valitsemise

siisteem peaks tagama, et austatakse

B. Kui huvigruppide
oigusi kaitseb seadus, peaks huvigruppidel
efektiivset hiivitust nende 6iguste rikkum ise korral.

c. Ariiihingute valitsemise
soodustab ettev6tte tegevust.
D. Kui huvigrupid
informatsioonile.

osalevad

siisteem

peaks

v6imaldama

iiriiihingu valitsemises,

huvigruppide

olema

huvigruppide

seaduslikke

v6imalus

osalemist,

peaks neil olema juurdepiiiis

saada

mlS

vastavale

Ariahingute valitsemise siisteem peaks tagama, et avalikustatakse oigeaegselt ja tiJpselt
koik tiriiihingusse puutuvad olulised andmed, sealhulgas iiriiihingu finantsolukord,
tegevusntiitajad, omanik ja valitsemissiisteem.
A. Avalikustamisele
peaks kuuluma oluline informatsioon allpool
kuid mitte ainult neis:
1. Ettev6tte finants- ja tegevuse muud tulemused.
2. Ettev6tte eesmargid.
3. Enamusaktsiate omamine ja haaletamis6igus.
4. N6ukogu ja juhatuse liikmed ning nende tootasu.
5. OIulisemad ettenahtavad riskitegurid.
6. Tootajaid ja huvigruppe puudutavad olulised kiisimused.
7. Valitsemise struktuur ja poliitika.

loetletud

kiisimustes,

B. Informatsioon
tuleks ette valmistada, auditeerida ja avalikustada
avalikustamise ja auditeerim ise kaasaegseid standardeid.

jargides

aruandluse,

C. S61tumatu audiitor peaks kord aastas labi viima auditeerimise, et anda valjastpoolt
ja objektiivne hinnang sellele, kuidas fmantsaruanded on koostatud ja esitatud.
D. Informatsiooni
levitamise kanalid
6igeaegse ja otstarbekohase juurdepaasu

peaksid v6imaldama
kasutajatele
vastavale informatsioonile.

tulev

usaldusvaarse,

Ariiihingute valitsemise siisteem peaks kindlustama ettevotte strateegilise juhtimise,
noukogu ejeJ..tiivsekontrollijuhatuse iileja noukogu vastutuse aJ..tsioniirideees.
A. N6ukogu liikmed peaksid tegutsema taieliku informatsiooni alusel, heas usus, vajaliku
hoole ja usinusega ning ettev6tte ja aktsionaride huvidest lahtudes.
B. Kui n6ukogu otsus
n6ukogu k6iki aktsionare

v6ib erinevaid aktsionaride
6iglaselt kohtlema.

gruppe

erinevalt

m6jutada,

peaks

D. N6ukogu peaks taitma teatud p6hifunktsioone, mille hulka kuulub:
1. Ettev6tte strateegia, peamiste tegevuskavade,
riskipoliitika,
aastaeelarvete
ja
ariplaanide
labivaatamine;
tegevuse eesmarkide
piistitamine;
ettev6tte tegevuse
kontTollimine;
olulisemate
investeeringute,
vara omandamise
ja tiitarettev6tete
miiiimise heakskiitmine.
2. Tahtsamate juhtivtootajate valim ise, kompenseerinl ise, kontrollim ise ning vajaduse
korral asendam ise juhendam ine.
3. Tahtsamate juhtivtootajate ja n6ukogu too tasustamise labivaatamine ja n6ukogu
liikmete maaramise protsessi vormin6uetest kimlipidamise ja labipaistvuse tagamine.

4. Juhatuse ja n5ukogu liikmete ning aktsionaride huvide potentsiaalsete konfliktide,
ariiihingu
varade
mitteotstarbekohase
kasutamise
ja
muude
kuritarvituste
ettenagemine.
5. Ariiihingu
raamatupidamisarvestuse
ja finantsaruandluse
siisteemide
aususe
tagamine. S51tumatu auditeerimise
tagamine. Riski haldamise, fmantskontrolli
ja
seaduslikkuse jalgimise siisteemide olemasolu tagamine.
6. Juhtimispraktika efektiivsuse jalgimine ja vajaduse korral muudatuste tegemine.
7. A valikustam ise ja suhtlemisprotsesside
jalgim ine.
E. N5ukogu peaks olema v5imeline objektiivselt hindama ariiihingu probleeme, s51tumata
seejuures juhatusest.
1. N5ukogu peaks andma iseseisvaks otsustamiseks v5imelistele n5ukogu liikmetele
iilesandeid, kus on potentsiaalne huvide konflikt. Selliste oluliste iilesannete naiteks
on fmantsaruandlus,
ametissemaaramised
ja juhatuse ning n5ukogu tasustamine.
2. N5ukogu Iiikmed peaksid oma iilesannete taitmisele piihendama piisavalt aega.
F. Oma iilesannete
taitmiseks
peaks n5ukogu
asjakohasele ja 5igeaegsele informatsioonile.

Iiikmetel

olema

juurdepaas

tapsele,

Lihtaktsiatesse investeerijate1 on teatud omandi6igused.
Nii niiiteks v6ib lihtaktsiat
osta, miiiia v6i edasi anda. Lihtaktsia annab selle omanikule ka oiguse saada osa kasumist,
kusjuures tema vastutus piirdub investeeringu mahuga. Lisaks annab lihtaktsia omamine
oiguse saada infomlatsiooni
iiriiihingu kohta ja oiguse sed a mojutada,
esmajoones
aktsioniiride iildkoosolekul osalemise ja hiiiiletamise kaudu.
Praktilisest seisukohast aga ei saaks iiriiihingut juhtida aktsioniiride kiisitluse kaudu.
Aktsioniiride kogum koosneb iiksikisikutest ja institutsioonidest,
kelle huvid, eesmiirgid,
investeerirnishorisondid
ja -voirnalused on erinevad. Pealegi peab iiriiihingu juhtidel olema
voinlalik langetada iiriotsuseid kiiresti. Arvestades seda reaalsust ja iiriiihingu tegevuse
juhtinlise keerukust kiiresti arenevate ja pidevalt muutuvate turgude tingirnustes, ei saa
eeldada, et aktsioniirid votaksid endale kohustuse juhtida ettevotte tegevust. Vastutust
ettevotte strateegia ja tegevuse eest kannavad 'tiiiipiliselt noukogu ja juhatus, kelle valib,
ked a motiveerib ja vajaduse korral vahetab viilja noukogu.
Aktsioniiride oigus iiriiihingut mojutada keskendub tavaliselt teatud asjadele, nagu
niiiteks noukogu liikmete valinline voi muud vahendid, l11ism6jutavad noukogu koosseisu,
iiriiihingu pohidokul11entide
muutmine,
erakordsete
tehingute heakskiitmine
ja muud
iiriseadustikuga
ja ettevotte siseeeskirjadega
kindiaksmiiiiratud
kiisimused.
Kiiesolevas
peatiikis
kiisitletakse
aktsioniiride
koige pohilisemaid
oigusi,
l11ida tunnustatakse
seaduslikult praktiliselt koigis OEeD maades. Erinevates jurisdiktsioonides
voib leida
tiiiendavaid oigusi, nagu niiiteks oigus kinnitada voi valida audiitoreid, noukogu liikmete
otsene miiiiramine, voimalus aktsiaid pantida, kasumi jaotam ise kinnitamine jne.
A. Akisionaride
pohiOiguste hulka kuuluvad oigus: 1) omandioiguse
registrccrimise
turvaIistele
mcetoditcle;
2) akisiaid loovutada voi file anda; 3) saada oigeaegselt ja
regulaarselt
asjakohast
informatsiooni
ettevotte
kohta; 4) votta osa aktsionaride
fildkoosolckutest
ja haaJetada; 5) valida noukogu liikmeid ja 6) saada osa ariUhingu
kasumist.
B. Akisionaridcl on oigus osaIeda selliste otsuste tegemisel, mis puudutavad pohimottelisi
muudatusi ariUhingus, ja saada nende kohta piisavat infot. Sellisteks otsusteks on naiteks
1) muudatused
pohikirjas
voi ariUl1ingu asutamislcpingus
voi teistes samalaadsetes
pohidokumentides,
2) taiendavate aktsiate emiteerimine ja 3) erakordsed
tehingud, mille
tagajarjeks on sisuliselt ettevotte muumine.

c. Aktsionaridel

peaks olema voimaJik tegelikult osaleda ja hailletada fildkoosolckutel ja
neid tuleks teavitada akisionaride
fildkoosolekuid
puudutavatest
reeglitest, seaJhulgas
hiiiilctamis p ro tsed uu rid cst:

1. Ak1sionaridele peaks andma piisavat ja oigeaegset informatsiooni ii1dkoosoleku
toimumise aja, koha ja paevakorra
kohta ning samuti tilielikku ja oigeaegset
infonnatsiooni
kusimuste kohta, mille suhtes koosolekul tehakse otsus.
2. Aktsionaridele
peaks moistIike piirangutega andma voimaIuse esitada noukogule
kfisimusi ja panna punkte illdkoosoIcku paevakorda.
Et laiendada investorite v5imalust osaleda iildkoosolekuil,
on m5ned iiriiihingud
suurendanud
aktsioniiride
v5imalusi
panna kiisimusi piievakorda,
Iihtsustades
muudatuste
ja otsuste esitamise protsessi. Sam uti on suurendatud
aktsioniiride
v5imalusi kiisimusi eelnevalt esitada ja saada juhatuse ja n5ukogu liikmetelt
vastuseid. Ariiihingul on 5igus tagada, et ei esineks katseid panna piievakorda
tiihiseid ja katkestavaid kiisimusi. Niiiteks on m5istlik n5uda, et aktsioniiri soovitatud
resolutsiooni
piievakorda
v5tmiseks peavad seda toetama teatud arvu aktsiate
omanikud.
3. Aktsionaridel
peaks olema voimalus haaletada isiklilmIt voi ka eemaI olles.
Hailltele, mis on antud isiklikult voi cemaI olles, tuleks omistada vordne kaaI.
"P5him5tetes"
soovitatakse voliniku kaudu hiiiiletamise iildist tunnustamist. Lisaks
soovitatakse arvestades aktsioniiride osav5tu laiendam ise eesmiirki, et iiriiihingud
kaaluksid v5imalusi laiendada tehniliste vahendite kasutamist hiiiiletamisel, sealhulgas
telefonitsi ja elektrooniliselt hiiiiletamist. Viilismaiste aktsioniiride osatiihtsuse kasv
teeb vajalikuks, et iiriiihingud peaksid tegema k5ik v5imaliku, et aktsioniirid saaksid
osaleda kasutades moodsa tehnoloogia 'poolt pakutavaid v5imalusi. Aktsioniiride
tegelikku
osav5ttu
iildkoosolekuist
saab soodustada
turvaliste
elektrooniliste
kommunikatsioonivahendite
viiljat66tamisega ja v5imaldades aktsioniiridel iiksteisega
suhelda ilma volitatud isiku maaram ise formaalsusteta.
Labipaistvuse
seisukohalt
tuleks tagada, et haali loendatakse ja registreeritakse
5igesti ja et tulemusest
teatatakse 5igeaegselt.
D. Sellised kapitalistruktuurid
omandada
kontrolli
taseme,
avalikustada.

ja siisteemid,
mis vOimaIdavad teatud ak1sionaridel
mis ei ole kooski>las nende aktsiate
hulgaga, tuleks

M5nede kapitali struktuuride puhul on v5imalik, et aktsioniiril on korporatsiooni iile selline
kontrolli maar, mis ei ole proportsionaalne
tema aktsiate hulgaga ariiihingus. Kontrollpakki
mitte omavate aktsioniiride poolt iiriiihingu poliitika m5jutamise v5inlaluste vahendamiseks
saab kasutada piiramiidstruktuure
ja ristaktsiaomandit.
Lisaks omandisuhetele
v5ivad iiriiihingu kontrollim ist m5jutada
ka muud vahendid.
Aktsionaride
lepingud on tavaline vahend, mida kasutavad aktsionaride
grupid, kellel
iiksikult v5ib olla suhteliselt vaike osa kogu aktsiakapitalis, kuid koos moodustavad
nad
tegeliku enamuse v5i viihemalt suurima aktsionaride bloki. Aktsionaride lepingud annavad
tavaliselt lepinguosalistele
ees5iguse osta aktsiaid, kui teised lepinguosalised
soovivad
miiiia. Sellised lepingud v5ivad sisaldada ka satteid, mille kohaselt lepinguosalised ei tohi
teatud aja jooksul oma osa miiiia. Aktsionaride lepingud v5ivad kasitleda selliseid kiisimusi
nagu naiteks n5ukogu v5i selle esimchc valimine. Leping v5ib kohustada ka lepinguosalisi
blokina haaletama.

HiUilte arvu, mida uksikaktsionar voib anda, voidakse piirata Malte limiidiga, hoolimata
sellest, kui palju aktsiaid aktsionar tegelikult omab. Haalte limiit jaotab seega kontrolli umber
ja voib mojutada aktsionaride stiimulit osaleda aktsionaride koosolekuil.
Arvestades nende mehhanismide voimet umber jaotada aktsionaride moju ariuhingu poliitikale,
on loomulik, et aktsionarid
ootavad, et sellised kapitali struktuurid ja kokkulepped
avalikustatakse.
E. Ettevotte
HibipaistvaIt.

poolt

kontrollitavatel

turgudel

tuleks

last a

toimida

efcktiivsclt

ja

1. Reeglid ja protseduurid,

mis kchtivad ettevotte poolt kontrolli saavutamisc kohta
kapitaIiturgudcl,
ja sellised erakordsed
tchingud nagu iihinemine ja olulise osa
ariiihingu
aktsiate
muuk, tulcks selgelt formuleerida
ja avaIikustada,
nii et
investorid
moistaksid
oma oigusi. Tchingud
peaksid
toimuma
Hibipaistvate
hindadega ja oiglastel tingimustel, mis kaitsevad aktsionaride oigusi vastavalt nende
kJassile.
2. Ulevotmisvastaseid
vastutuse eest.

vahcndeid

ei tohiks

kasutada

sclleks,

et kaitsta

juhatust

Monedes riikides kasutavad
kompaniid ulevotmisvastaseid
vahendeid. Kuid nii
investorid kui ka vaartpaberiborsid on valjendanud muret, et selliste vahendite laialdane
kasutamine voib tosiselt takistada turu funk1sioneerinlist ariiihingu valitsemisel. Monedel
puhkudel voivad iiIevotmisvastased vahendid lihtsalt kaitsta juhtkonda aktsionaride
kontrolli eest.
F. Ak1sionarid,
haaletamisoigusc

scalhuJgas
institutsionaalsed
kasutamisc tulusid ja kuJusid.

investorid,

peaksid

kaaluma

oma

"Pohinlotetes" ei soovitata investoritele uhtki kindlat investeerimisstrateegiat
ega piiiita etle
kirjutada investori aktiivsuse optimaalset taset. Siiski on paljud investorid tulnud jareldusele, et
positiivset finantstulu v6ib saada, kui teha m6istliJ..lll maaral analiiiisi ja kasutada oma
haaletamis6igust.
M6ned institutsionaalsed
investorid avalikustavad ka omaenda poliitika
nende ariiihingute suhtes, millesse nad investeerivad.

Ariiihingute valitsemise siisteem peaks tagama koigi al..tsioniiride, sealhulgas
viihemusal..tsioniiride ja viilismaalastest aktsioniiride oiglase kohtlemise. Koigil
al..tsioniiridelpeaks olema oiguste rikkumise korral voimalus saada kahjude efektiivset
heastamist.
Investorite kindJus, et nende pooh antud kapital on kaitstud ariiihingu juhatuse,
n6ukogu liikmete v6i aktsiate kontrollpaki omanike ebaoige kasutamise v6i ebaseadusliku
omastamise
eest on kapitaliturgudel
tahtis tegur. Ariiihingu n6ukogul, juhatusel ja
enamusaJ..1siate omanikel v6ib olla v6imalusi tegutseda vahemusaktsiate
omanike arvel
omaenda huvides. Kaesolevad "Pohim6tted" toetavad valis- ja kodumaiste aktsionaride vordset
kohtlemist
ariiihingu
valitsemisel.
"P6him6tted"
ei puuduta
valitsuse
valismaiste
otseinvesteeringute poliitikat.

Oks voimalus, kuidas aktsioniirid saavad oma oigusi teostada, on voimalus algatada
juriidilisi ja haldusmenetIusi juhatuse ja noukogu liikmete vastu. Kogemused on niiidanud,
et iiks olulisi aktsioniiride oiguste kaitse tagatuse astme niiitajaid on efektiivsete meetodite
eksisteerimine
iilekohtu
moistlike
kuludega
ja liigse venitamiseta
heastamiseks.
Viihemusinvestorite
usaldus kasvab, kuijuriidiline siisteem pakub mehhanisme, mille kaudu
viihemsusosanikud
saavad algatada kohtuasju, kui neil on piisavalt alust uskuda, et nende
oigusi on rikutud.
On moningane oht, et juriidiline siisteem, mis voimaldab igal investoril kaevata
iiriiihingu tegevuse peale kohtusse, on aldis kohtuprotsessidele.
Seepiirast on paljud
juriidilised
siisteemid kehtestanud
siitted juhtkonna ja noukogu Iiikmete kaitsmiseks
kohtuprotsesside
kuritarvitamise
eest aktsioniiride kaebuste pohjendatuse
kontTollimise
niiol. Loppkokkuvottes
peab saavutama tasakaalu investorite voimaluste vahel otsida
vahendeid omanikuoiguste
kuritarvitamise vastu ja Iiigse kohtuskiiinlise vahel. Paljud riigid
on leidnud, et altematiivsed
kohtumoistmise
protseduurid,
nagu niiiteks asja arutamine
halduskohtus
voi arbitraazh,
mille korraldavad
viiiirtpaberiinspektsioonid
voi m uud
reguleerivad organid, on efektiivsed meetodid vaidluste lahendammiseks, viihemalt esimese
instantsi tasemel.

1. Igas aktsionaride k1assis peaks koigil olema vordsed h~Uiletamisoigused. Koigil
investoritel peaks olema voimalik enne ostu sooritamist saada informatsiooni koigi
aktsiaklassidega
kaasnevate
hailletamisoiguste
kohta. Igasugused
muudatused
haaletamisoigustes
peaksid olema heaks kiidetud aktsionaride pooH.
Firma kapitali optimaalse struktuuri iile saab koige paremini otsustada juhatus ja
noukogu, kusjuures otsuse kinnitavad aktsioniirid. Moned iiriiihingud el11iteerivad
eelisaktsiaid, millel on eelised Erma kasul11ist osasaal11isel, kuid millega ei kaasne
tavaliselt hiiiiletamisoigust.
Ariiihingud voivad el11iteerida ka volakirju voi ilma
hiiiileoiguseta
aktsiaid,
millega eeldatavasti
kaubeldake
teiste hindadega
kui
hiiiileoiguslike aktsiatega. Koik need struktuurid voivad riski ja tasu jaotal11isel olla
efektiivsed. "Pohimotted"
ei vota mingit seisukohta printsiibi "iiks aktsia, iiks hiiiiI"
suhtes.
Siiski toetavad
sed a printsiipi
paljud institutsionaalsed
investorid
ja
aktsioniiride liidud.
Enne investeerimist
tuleks investoreid informeerida hiiiiletal11isoiguste kohta. Kui
investeering on tehtud, ei tohiks oigusi muuta ilma, et hiiiiletal11isoigusega aktsiate
omanikel oleks olnud voimalus osaleda otsuste langetal11isel. Ettepanekud erinevat
klassi
aktsiate
hiiiileoiguse
muutmiseks
esitatakse
tavaliselt
aktsioniiride
iildkoosolekule
heakskiitmiseks
teatud
enamuse
poolt
vastava
kategooria
hiiiileoiguslike aktsiate hulgas.
2. HaJdurid voi volitatud
aktsiate tegclik omanik.

isikud peaksid hailletama

nii, nagu on kindlaks

maaranud

Monedes
OEeD
liikl11esriikides oli tavaks, et fmantsinstitutsioonid,
kes olid
investorite
aktsiahaldurid,
hiiiiletasid nende aktsiate eest. Monikord
instrueeriti
aktsiahaldurcid
nagu pangad ja maakleriflfl11ad, kes olid ol11a klientide volitatud
isikud, et nad hiiiiletaksid juhtkonna toetuseks, kui aktsioniir neile just ei olnud
spetsiaalsc1t teistsuguseid korraldusi andnud.

oECD riikides on suund sellele, et kaotatakse siittted, mis voimaldavad halduritel automaatselt
aktsioniiride eest hiiiiletada. Monedes riikides on viimasel ajal reegleid revideeritud ja 'noutakse,
et haldurinstitutsioonid
teavitaksid
aktsioniire
hiiiile5iguse
kasutamise
voimalustest.
Aktsioniirid voivad valida k5igi hiiiile5iguste delegeerimise haldureile. Altematiiviks on, et
aktsioniirid tahavad ol1a informeeritud k5igist eelolevatest hiiiiletamistest ja nad v5ivad
otsustada m5ndel juhtudel ise hiiiiletada ning teistel juhtudel delegeerida hiiiiletamis5iguse
haldurile. On vaja saavutada m5istlik tasakaal tihelt poolt selle kindlustamise vahel, et haldurid
ei hiiiiletaks a":tsioniiride eest ilma nende soove arvestamata ja ja teiselt poolt, et ei pandaks
haldureile liiga suurt koormat aktsioniiri heakskiidu saamisel enne hiiiiletamist. Piisab, kui
teatada aktsioniiridele, et juhul kui haldurile ei ole antud vastupidiseid juhendeid, hiiiiletab ta
viisil, mis tema arvates on ak1sioniiri huvides.
Tuleb miirkida, et see punJ...1ei kehti hiiiiletamis5iguse kasutamise kohta usaldusisikute
v5i teiste isikute poolt, kes tegutsevad juriidilise
erimandaadi
alusel (niiiteks
pankrotihaldurid ja testamenditiiitjad).
3. Aktsionaride
ii1dkoosoleku
kulg ja protseduurid
peaksid
voimaJdama
aJdsionaride
Oiglast kohtlemist.
Protseduurireeglid
ei tohiks hiliiletamist teha
mottetult keeruliseks voi kulukaks.
"P5him5tete" esimeses peamkis miiiiratieti 5igus osaleda aktsioniiride uldkoosolekul kui
ak1sioniiri 5igus. luhtkond ja enamusaktsiate
omanikud on aeg-ajalt puiidnud
viihemusaktsioniire
ja viilismaalastest
aktsioniire
heidutada
piiiidmast m5jutada
iiriiihingu valitsemist. M5ned iiriiihingud votsid hiiiiletamise eest maksu. Muude
takistuste hulka kuulusid volitusega hiiiiletamise keelustamine ja hiiiiletamiseks
ak1sioniiride uldkoosolekul isikliku kohaloleku noudmine. On veel protseduure, mis
teevad praktiliselt voimatuks omandi5iguse realiseerin1ise. Volitusmaterjalid v5idakse
saata vahetult enne ak1sioniiride uldkoosolekllt, millega ei anta investoritele piisavalt
aega jarelem5tlemiseks
ja konsultatsioonideks.
Paljude oECD riikide ariuhingud
piiiiavad viilja arendada paremaid kommunikatsioonikanaleid ja otsuste langetamist koos
ak'tsioniiridega. Toetatakse
ettevotteid piiiidiustes
likvideerida kllnstlikke tokkeid
uldkoosolekulosalemiseks.
B. Konfidentsiaalsel
olema keelatud.

infol pohinevad

tehingud

ja kuritarvituslikud

omatehingud

peaksid

Kuritarvituslik omatehing leiab aset siis, kui iiritihingule liihedalseisvad isikud kasutavad oma
suhteid ettevotte ja teiste aktsioniiride kahjuks. Kuna konfidentsiaalsel infol pohinevad tehingud
tiihendavad
manipuleerimist
kapitaliturgudel,
on need
enamiklls
oECD
riikides
viiiirtpaberiseadusega,
iiriseadustikuga
ja/voi kriminaalseadustikuga
keelatud. Kuid koik
jurisdiktsioonid ei keela sellist prak1ikat ja monedel juhtudel ei rakendata seadust jouliselt ellu.
Sellist prak1ikat voib vaadelda klli iiriiihingu hea valitsemise rikkllmist, sest sellega rikutakse
aktsionaride oiglase kohtlemise pohimotet.
"Pohim5tted" kinnitavad, et investoreil on OlguS loota, et konfidentsiaalse informatsiooni
arakasutamine on keelatud. luhtudel, kui selline kuritarvitus ei ole seadusega otseselt keelatud
voi kus seaduse taitmine ei ole efektiivne, on oluline, et valitsused astuksid samme selliste
vajakajaamiste likvideerin1iseks.
C. Noul<ogu ja jul1atuse liikmetel peaJ{S olema kohustus avaJilmstada
materiaaJsed huvid tehingutes ja ettevotet rn6jutavates otsustes.

igasugused

isiklikud

See punkt viitab olukorrale, I...-usn5ukogu liikmetel ja/v5i juhatusel on arialased, perekondlikud
v5i muud erisuhted ettev5ttega ning need v5ivad m5jutada nende otsust teatud tehingti suhtes.

AriUhingute valitsemise siisteem peaks tunnustama huvigruppide seadusega kehtestatud
oigusi ja soodustama al..tiivset koostoijd iiriiihingute ja huvigruppide vahel hiivede ja
tookohtade loomisel ning majanduslikult tugevate iiriUhingute piisimise tagamisel.
Ariiihingute valitsemise iiks v5tmeprobleem on tagada valiskapitali vool flrmasse.
Ariiihingute valitsemise iilesanne on ka leida v5irnalusi flrma mitmesuguste huvigruppide
julgustamise1 sotsiaalseIt efektiivse tasemega investeeringute tegemiseks flrmale spetsiifilisse
inirn- ja ftiiisilisse kapitali. Ettev5tte konkurentsiv5irne ja 15ppkokkuv5ttes edukus on
meeskonnatoo tulemus, mis h51mab panuse terveIt realt ressurssidega varustajateIt, sealhulgas
investoritelt, tootajate1t, kreeditorideIt ja tarnijatelt. Korporatsioonid
peaksid m5istma, et
huvigruppide panus on vaartuslik ressurss konkllrentsiv5imeliste
ja rentaablite ettev5tete
iilesehitamise!. Seeparast on frrma pikaajalistes huvides edendada huvigruppide vahel loovat
koost66d. Valitsemissiisteem peaks tunnustama seda, et huvigruppide huve ja nende panust
korporatsiooni pikaajalisse edukusse tunnustades teenitakse ettev5tte huve.

A. AriUhingute

vaJitsemise slisteem peaks tagama, et austatakse

huvigruppide

seaduslikke

oigusi.
K5igis OEeD maades on huvigruppide 5igused maaratletud seadustega nagu tooseadus,
ariseadus, lepinguseadus ja maksuj5uetuse seadus. Isegi neis valdkondades, kus huvigruppide
huvid ei ole seadusega kaitstud, v5tavad flrmad endale huvigruppide suhtes taiendavaid
kohustusi ja ettev5tte maine ning selle tegevuse edulmse seisukohalt on vajaIik, et tunnustataks
ka laialdasemaid huvisid.
B. Kui huvigruppide
Oigusi kaitseb seadus, peaks huvigruppideI
efek1iivset hlivitust nende oiguste rikkumise korra!.

olema voimalus

Seadusandlus ja menetlus peaksid olema labipaistvad ja
voimalusi suhelda ja saada hiivitust oiguste rikkumise kona!.

mitte

c.

huvigruppide

AriUhingute
vaJitsemise
soodustab ettevotte tegevust.

slisteem

peaks

voimaJdama

tokestama

saada

huvigruppide

osalemist,

mis

Ariiihingute valitsemise siisteemid naevad huvigruppidele ette erinevaid rolle. See, mil maaral
huvigrupid osalevad ariiihingute valitsemises, sol tub riigi seadustest ja praktikast ja voib
erineda ka eri ettevotetes. Huvigruppide osavotu mehhanismide naideteks on tootajate esindatus
noukogus, al.tsiate omamine t66tajate pooIt voi muu kasurnist osasaamise voi juhtimiprotsessi
mehhanism, millega voetakse teatud votl11eotsuste tegemisel arvesse huvigruppide huve. Lisaks
voib siia kuuluda kreeditoride osalemine valitsemises pankrotil11enetluse kona!.
D. Kui huvigrupid
osalevad
asjakohasele infonnatsioonile.

lirilihingu

valitsemises,

pea!<s neil

olema

juurdepiHis

Kus huvigruppidel on seaduse voi praktika kohaselt voimalus osaleda ariiihingu valitsemises,
on oluline, et neil olcks juurdepaas kohustuste taitmiseks vajalikule inforl11atsioonile.

D. Kui huvigrupid
osalevad
asjakohasele infonnatsioonile.

iiriuhingu

valitsemises,

peaks

neil

olema

Kus huvigruppidel
on seaduse
voi praktika kohaselt voimalus
osaleda
valitsemises,
on oluline, et neil oleks juurdepiiiis
kohustuste
tiiitmiseks
informatsioonile.

juurdepaas

iiriiihingu
vajalikule

Ariiihingute valitsemise susteem peaks tagama, et avalikustatakse iiigeaegselt ja tiipselt
kiiik iiriiihingusse puutuvad olulised andmed, sealhulgas iiriuhingu finantsolukord,
tegevusniiitajad, omanik ja valitsemissu steem.
Enamikus GECD riikides kogutakse nii kohustuslikus korras kui ka vabatahtlikult
suur hulk informatsiooni
avalikult kaubeldavate ettevotete ja sam uti suurte noteerimata
ettevotete kohta, mida jagatakse hiljem suurele hulgale kasutajatele. Minimaalselt on noutav
igaaastane andmete avalikustamine, ehkki moned riigid nouavad perioodilist avalikustamist
poolaasta voi kvartali loikes voi veelgi sagedam ini, kui on toim unud olulisi iiriiihingut
puudutavaid
muudatusi.
Sageli avalikustavad
ettevotted
vastusena
turu Iloudmisele
vabatahtlikult rohkem, kui minimaalse avalikustamise nouetega ette on niihtud.
Kindel avalikustamise kord on ettevotete turul baseeruva kontrolli oluline tegur ja
selle! on keskne roll aktsioniiride
hiiiiletamisoiguse
tagamisel.
Suurte ja aktiivsete
aktsiab6rsidega riikide kogemused niiitavad, et-avalikustamine voib olla ka voimas vahend
ettevotte kiiitumise mojutamisel ja investorite kaitsmisel. Kindel avalikustamise kord voib
aidata juurde tommata kapitali ja siiilitada kapitaliturgude usaldusviiiirsust. Aktsioniirid ja
investorid
nouavad
juurdepiiiisu
regulaarsele,
usaldusviiiirsele
ja
vorreldavale
infonnatsioonile,
mis on piisavalt iiksikasjalik, et voinlaldada
neil hinnata juhtkonna
tegevust ja teha teadlikke otsuseid hindamist, omandit ja hiiiiletamist puudutavates
kiisimustes. Ebapiisav voi segane informatsioon voib takistada turgude funktsioneerimist,
voib suurendada kapitali hinda ja tuua kaasa ressursside ebaoige paigutamise.
Avalikustamine
aitab ka parandada avalikkuse arusaamu ettevotete struktuurist ja
tegevusest, keskkonda ja eetilisi standardeid puudutavast poliitikast ja tegevusest ning
suhetest selle kogukonnaga, milles nad tegutsevad. Selles kontekstis on oluline koht "GECD
juhtn66ridel multinatsionaalsetele
ettevotetele" (Guidelines for Multinational Enterprises).
Avalikustamise
noue ei tohiks panna ettevotetele
arutut administratiivset
voi
majanduslikku koomlat. Samuti ei saa oodata, et ettevotted avalikustaksid infonnatsiooni,
m is voib ohustada
nellde konkurentsivoimet,
kui just ei ole vaja tiiielikku teavet
investeerimisotsuse
langetamiseks ja investeerijate eksiteele viinlise valtinliseks. Selleks, et
miiiirata kindlaks, milline informatsioon on vaja minimaalselt avalikustada, kasutavad paljud
riigid olulisuse kontseptsiooni.
Olulist infonnatsiooni voib defmeerida kui infonnatsiooni,
mille puudumine voi valesti esitamine voib mojutada selle informatsiooni kasutajate poolt
tehtavaid majandusotsuseid.
"Pohimotted"
toetavad regulaarsete
raportite esitamise vahel toimunud koigi
oluliste muutuste oigeaegset avalikustamist.
Toetatakse ka koigi aktsioniiride iiheaegset
informeerimist, et tagada nende vordne kohtlemine.
A. A valikustamisclc
pcaks kuuluma olulinc informatsioon
kuid mjtte ainult ncis:
1. Ettcvottc finants- ja tcgcvusc muud tulcmuscd.

allpool

loctIctud

kusimustcs,

Auditeeritud
finantsaruanded,
mis
naitavad
ettevotte
fmantstulemusi
ja
fmantsolukorda
(mis tiiiipiliselt
sisaldavad
bilansi, kasumi-kahjumi
aruande,
kassaaruande
ja markused
fmantsaruannete
juurde)
on koige laialdasemalt
kasutatavad
ariiihinguid
puudutava
infonnatsiooni
allikad. Praegusel
kujul on
fmantsaruannete
peamisteks eesmarkideks voimaldada vajaliku jarelevalve teostamist
ja anda alus vaartpaberite vaartuse hindamiseks. Iuhatuse tegevuse analiiiis esitatakse
tiiiipiliselt aastaaruannetes.
See aruteleu on eriti kasulik, kui sed a lugeda koos
kaasasolevate
finantsaruannetega.
Investoritele pakub eriti huvi infonnatsioon,
mis
voib heita valgust ettevotte tulevase1e tegevusele.
Oluline on, et avalikustataks kogu kontsemi puudutavad tehingud. Vaidetavalt voib
ebaonnestumisi
investeerimisel seostada "kogu pildi" avalikustamata jatmisega, eriti
kui omavahel seotud ariiihingute vahel kasutatakse garantiidena voi muude samaste
kohustustena bilansivaliseid instrumente.

Lisaks kommertseesmarkidele
julgustatakse
ettevotteid avalikustama ka poliitikat,
mis puudutab arieetikat, keskkonda ja muid avalikke poliitilisi kohustusi. Selline
informatsioon voib olla oluline investoritele ja teistele selle info kasutajatele selleks,
et paremini hinnata ettevotte ja selle kogukonna vahelisi suhteid, milles kompanii
tegutseb,ja samme, mida ettevote on astunud oma eesmarkide saavutamiseks.

Uks investorite pohi6igusi on olla informeeritud ettev6tte omandistTuktuurist ja oma
oigustest
vorreldes
teiste omanike 6igustega.
Riigid n6uavad
sageli andmete
avalikustamist
omanike kohta, kui teatud lavi on iiletatud. Sellise avalikustatava
infomlatsiooni hulka voivad kuuluda andmed enam usaktsionaride ja teiste kohta, kes
kontrollivad
voi voivad kontrollida
ariiihingut.
Siia kuulub ka infomlatsioon
haaletamisoiguste,
aktsionaride lepingute, kontroll- v6i suurte aktsiapakkide omanike,
oluliste ristaktsiaomanike
suhete ja ristgarantiide kohta (vt. I peatiikk D). Ettev6tted
peaksid andma infonnatsiooni ka nendega seotud muude tehingute kohta.

Investorid vajavad infonnatsiooni n6ukogu ja juhatuse liikmete ning teiste tippjuhtide
kohta, et hinnata nende kogemusi ja kvalifikatsiooni
ning potentsiaalseid
huvide
konflikte, mis voivad mojutada nende otsuseid.
Noukogu
ja juhatuse
too tasustamine
pakub huvi ka aktsionaridele.
Uldiselt
oodatakse, et ettevotted avaldaksid piisavalt informatsiooni
n6ukogu ja juhatuse
liikmete ning teiste tippjuhtide too tasustamise kohta (kas individuaalselt v6i iihiselt),
et investorid saaksid oigesti hinnata tasustamisprogrammide
plusse ja miinuseid ja
stinlUleerimisskeemide
nagu
aktsiate
eelismiiiigi
skeemide
panust
tegevuse
tulemustesse.

Finantsinformatsiooni
kasutajad ja turul osalejad vajavad informatsiooni moistlikkuse
piires ettenahtavate oluliste riskide kohta, mille hulka v6iksid kuuluda: toostusharule
voi geograafilisele
piirkOlUlale spetsiifilised riskid; s61tuvus kaupadest; fmantsturu

risk, sealhulgas intressimiiiira ja valuutarisk;
derivaatide ja bilansiviiliste
seotud riskid ja keskkonnaalaste kohustustega seotud riskid.

tehingutega

"P6him6tted" ei niie ette informatsiooni detailsemat avalikustamist,
kui on piisav
investorite tiiie1ikuks informeerimiseks ettev6tte olulistest ja etteniihtavatest riskidest.
Riski avalikustamine on k6ige kasulikum, kui see on kohandatud kindla majandusharu
jaoks. Kasulik on avalikustada ka, kas kompaniid on v6tnud kasutuse1e riskijuhtimise
siisteeme.

Ariiihinguid 6hutatakse andma informatsiooni tahtsamate tootajaid ja teisi huvigruppe
puudutavate kiisimuste kohta, mis v6ivad oluliselt m6jutada ettev6tte tegevuse tulemusi.
Avalikustamine
v6iks h6lmata juhtkonna ja tootajate suhteid ning suhteid teiste
huvigruppidega nagu kreeditorid, tamijad ja kohalikud kogukonnad.
M6ned riigid n6uavad ulatusliku informatsiooni avaldamist inimressursside kohta.
lnimressursipoliitika
nagu programmid inimressursside arendamiseks v6i personalile
aI..1:siate miiiigi programmid, v6ivad anda turn I osalejatele olulist tea vet ettev6tte
konkurentsiv6ime kohta.

Ariiihinguid julgustatakse avalikustama, I..'Uidas nad vastavaid iirii.ihingute valitsemise
printsiipe
praI..1:ikas rakendavad.
Arii.ihingu valitsemise
struktuuri
ja poliitika
avaliI..'Ustamine, eriti mis puudutab v6imu jagamist aktsioniiride, juhtatuse ja n6ukogu
vahel, on oluline iiriiihingu valitsemise taseme hindamisel.
B. Informatsioon
tuleks eUe valmistada, auditeerida ja avalikustada
avalikustamise ja auditecrimise kaasaegseid standardeid.

jlirgides

aruandluse,

Loodetavalt parandab kaasaegsete standardite rakendamine oluliselt investorite v6imalusi
kontrollida ettev6tet, suurendades aruandluse usaldusviiiirsust ja v6rreldavust ning parandades
ettev6tte tegevuse tulemustest arusaamist. Informatsiooni kvaliteet s61tub selle kogumise ja
avaldamise
standarditest.
"P6hin16tted"
toetavad
k6rgetasemeliste,
rahvusvahelise1t
tunnustatud standardite viiljatootamist, mis aitaksid parandada informatsiooni v6rreldavust eri
riikide 16ikes.
C. SOitumatu audiitor peaks kord aastas llibi viima auditeerimise,
et anda vliljastpoolt
tulev ja objektiivne hinnang selleIe, kuidas finantsaruanded
on koostatud ja esitatud.
Paljud riigid on kaalunud meetmeid audiitorite s61tumatuse suurendamiseks ja nende vastutuse
t6stn1iseks aI..1:sioniirideees. On laialtlevinud arvamus, et kaasaegsete auditeerin1isstandardite ja
eetikakoodeksite rakendamine on ilks paremaid teid s61tumatuse suurendamiseks ja selle
eluI..'Utse prestiizhi
tugevdamiseks.
Vastavate
meetmete hulka kuulub veel n6ukogu
auditeerimiskomiteede tugevdamine ja n6ukogu vastutuse t6stmine audiitorite valikul.
OEeD riigid on kaalunud ka teisi ettepanekuid. M6ned riigid piiravad tulu protsenti, mida
audiitor v6ib saada teatud kliendilt muude teenuste eest peale auditeerimise. Teised n6uavad, et
ettev6tted avalikustaksid tasu, mida audiitorite1e makstakse muude teenuste eest. Lisaks v6ib
olla piiranguid sellele, millise protsendi v6ib audiitori sissetulekus moodustada tulu iihelt
kliendilt. Muude ettepanelmte niiideteks on vee1 teise audiitori hinnang audiitori too

kvaliteedile,
mitte-auditeerimisteenuste
pakkumise
keelustamine,
rotatsioon ja audiitorite otsene maaramine aktsionaride poolt.

audiitorite

D. Informatsiooni
levitamisc kanaIid peaksid voimaIdama
kasutajatele
oigeaegse ja otstarbekohase
juurdepaasu
vastavaIe informatsioonilc.

kohustuslik

usaIdusvaarse,

Infonnatsiooni levitamise kana lid voivad olla sarna olulised kui infonnatsiooni sisu ise. Kui
infonnatsiooni avaliJ...'Ustamineon sageli seadusega ette nahtud, siis selle registrisse paigutamine
ja juurdepaas
sellele voivad olla tiilikad ja kulukad. Kohustuslike aruannete registrisse
paigutamist
on paljudes riikides oluliselt kergendanud
elektroonilised
salvestamis- ja
andmeotsingusiisteemid.
Internet ja muu infotehnoloogia aitavad ka informatsiooni levitamist
parandada.

Ariiihingute valitsemise siisteem peaks kindlustama etteviJtte strateegilise juhtimise,
niJukogu efel..tiivse kontrollijuhatuse iileja niJukogu vastutuse aktsioniiride ees.
Noukogu StrUh:tUurja protseduurid erinevad nii iihe GEeD riigi piires kui ka riikide
vahel. Monedes riikides on kaheastmeline noukogu, jarelevalve ja juhtinlise funktsioon
jagunevad erinevate organite vahel. Sellistes siisteemides on tavaliselt "nouandev n6ukogu"
(supervisory board), mis koosneb juhtkonda mitte kuuluvatest Iiikmetest, ja "direktorite
n6ukogu" (management board), mis koosneb amult juhtkonna Iiikmetest. Teistes maades on
"iihtsed" noukogud, kus on koos juhtkonda kuuluvad ja mittekuuluvad Iiikmed. "Pohim6tted"
piiiiavad oUa piisavalt iildised, et neid saaks rakendada iiksk6ik millise ariiihingute valitsemise
voi juhtkonna kontroUinlisega tegeleva n6ukogu struktuuri puhul.
Lisaks ariiihingu juhtinlisele
vastutab
n6ukogu peamiselt juhtkonna
tegevuse
kontrollimise ja aktsionaride piisava tulu saamise eest, hoides seejuures ara huvide konflikte ja
tasakaalustades
konlmreerivaid n6udeid. Et n6ukogud saaksid oma kohustusi tohusalt taita,
peavad nad olema mingil maaral s6ltumatud juhatusest. N6ukogul on veel tahtis iilesanne
juurutada
siisteeme, mis kindlustavad,
et ettevote jargib seadusi, sealhulgas maksu-,
konlmrentsi-, too-, keskkonna-, vordsete v6imaluste, tervishoiu- ja ohutustehnikaseadusi.
Lisaks peavad n6ukogud v6tma arvesse ja 6iglaselt tegelema teiste huvigruppide huvidega,
sealhulgas tootajate, kreeditoride, klientide, tarnijate ja kohaliku kogukonna huvidega. SeUes
kontekstis on oluline keskkonna ja iihiskondlike nonnide jargimine.
A. Noukogu liikmed peaksid tegutsema taieliku informatsiooni alusel, heas usus, vajaIiku
hoole ja usinusega ning ettevotte ja ak1sionaride huvidest lahtudes.
M6nedes maades on seadusega ette nahtud, et n6ukogu peab tegutsema ariiihingu huvides,
vottes arvesse aktsionaride, tootajate ja avalikkuse heaolu. Ariiihingu huvides tegutsemine ei
tohiks lubada juhatusel muid probleeme eirata.
B. Kui noukogu otsus voib erinevaid aktsionaride
noukogu koiki ak1sionare oiglaselt kohtlema.

gruppe

erinevalt

m6jutada,

peaks

D. Noukogu peaks tllitma teatud pohifunktsioone, mille hulka kuulub:
1. Ettevotte strateegia, peamiste tegevuskavade,
riskipoliitika,
aastaeelarvete
ja
ariplaanide
labivaatamine;
tegevuse eesmarkide
piistitamine;
ettevotte tegevuse
kontrollimine;
olulisemate investecringute,
vara omandamise
ja tiitarettevotete
miiiimise heakskiitmine.
2. Tahtsamate
juhtivtOotajate
vaIimise, kompenseerimise,
kontrollimise
ning
vajaduse korraI asendamise juhendamine.
3. Tahtsamate juhtivtOotajate ja noukogu too tasustamise Hibivaatamine ja noukogu
liikmete
maaramise
protsessi
vonninouetest
kinnipidamise
ja liibipaistvuse
tagamine.
4. Juhatuse ja noukogu liikmete ning ak1sionaride huvide potentsiaaIsete konfliktide,
ariiihingu
varade
mitteotstarbekohase
kasutamise
ja muude
kuritarvituste
ettenagemine.
5. Ariiihingu
raamatupidamisarvestuse
ja finantsaruandluse
siistecmide aususe
tagamine. Soltumatu auditeerimise
tagamine. Riski haJdamise, finantskontrolli
ja
seaduslikkuse jillgimise siisteemide olemasolu tagamine.
6. Juhtimispraktika
efck1iivsuse jiilgimine ja vajaduse korraJ muudatuste tegcmine.
7. AvaJikustamise ja suhtlemisprotsesside
jiilgimine.
N6ukogu liikmete konkreetsed funktsioonid v6ivad erineda tulenevalt ariseadustiku
paragrahvidest antud jurisdiktsioonis ja ka tulenevalt iga ariiihingu p6hikirjast. Kuid
iilalpoolloetletud elemente peetakse ariiihingu valitsemise seisukohalt olulisteks.
E. Noukogu peaks olema voimeline objektiivselt
seejuures juhatusest.

hindama

ariUhingu probleeme,

soltumata

Arvestades n6ukogu struktuuride ja praktika varieeruvust eri maades, on vaja erinevat
lahenemist n6ukogu liikmete s61tumatuse kiisinlUsele. N6ukogu s61tumatuse huvides on
tavaliselt vaja, et piisavalt suur arv n6ukogu liikmeid ei oleks ettev6tte tootajad ega oleks
ettev6tte v6i selle juhtkonnaga
oluliste majanduslike, perekondlike v6i muude sidemete
kaudu lahedalt seotud. See ei takista aktsionare olemast n6ukogu liikmed.
N6ukogu s61tumatud liikmed v6ivad anda olulise panuse n6ukogu otsuste tegemisel. Nad
saavad objektiivselt hinnata n6ukogu ja juhatuse tegevust. Lisaks v6ivad nad mangida
olulist rolli valdkondades,
kus juhatuse,
ettev6tte ja aktsionaride
huvid v6ivad olla
vastuolus, nagu naiteks juhtkonna tootasu, edutamise planeerirnine, muudatused ettev6tte
juhtirnises, kaitse iilev6tmise vastu, suurte varade omandamine ja auditeerimisfunktsioon.
N6ukogu
vastutab
n6ukogu
n6ukogu
iseseisvate

esimees v6ib mangida keskset osa ariiihingu efektiivse valitsemise tagamisel ja ta
n6ukogu t6husa tegevuse eest. M6nedes riikides v6ib esimehele olla toeks
sekretar. Uhtse n6ukogu korral soovitatakse
sageli eraldada peadirektori ja
esirnehe roll, et tagada vajalik tasakaal v6imu, kasvava aruandluse ja n6ukogu
otsuste tegemise v6imaluste vahel.

1. Nou]wgu peaks andma iscscisvaks otsustamiscks voimclistcle noukogu liikmetcIe
ii1csandcid, kus on potentsiaalne huvide konflikt. Sclliste oluliste ii1csannete naiteks
on finantsaruandlus,
amctissemaaramised
ja juhatuse ning noukogu tasustamjne.
Kui fmantsaruandlus,
too tasustamine ja ametissemaaramised
on n6ukogu kui terviku
iilesanne, v6ivad s61tumatud juhtkonda mittekuuluvad
n6ukogu Iiikmed anda turul
osalejaile taiendavat kindlustunnet selles, et nende huve kaitstakse. N6ukogud v6ivad
kaaluda ka eriliste komiteede loomist selliste kiisimuste arutamiseks, kus on v6in1alus

huvide konfliktiks. Neis komiteedes v5ib olla miiiiratud, et teatud arv liikmeid ei tohi
kuuludajuhtkonda
v5i nad v5ivad koosneda ainultjuhtkonda
mittekuuluvaist isikuist.

On laialtlevinud arvamus, et kuulumine
liiga paljudesse n5ukogudesse
takistab
n5ukogu liikrnete edukat tegevust. Ariiihingud v5ivad kaaluda, kas kuulumine liiga
paljudesse n5ukogudesse
takistab n5ukogu tegevust. M5ned riigid on piiranud
n5ukogude arvu, millesse iiks isik v5ib kuuluda. Konkreetsed piirangud v5ivad olla
viihem olulised, kui selle tagal11ine, et n5ukogu liikmed oleksid aktsioniiride silmis
seaduslikud ja usaldusviiiirsed.
M5ned iiriiihingud on leidnud, et n5ukogu t66 parandal11iseks ja selle liikmete t66
tulemuslikkuse
t5stmiseks
on kasulik
tegeleda
koolital11ise ja vabatahtliku
enesehindamisega
vastavalt antud ettev5tte vajadustele.
See v5ib tiihendada, et
n5ukogu liikmed omandavad vastavaid oskusi ametissemiiiiramisel ja hiljem hoiavad
end kursis vastavate uute seaduste, miiiiruste ja muutuvatc iiririskidega.
F. Oma iHcsannctc taitmiscks
pcaks noukogu
asjakohaselc ja oigcacgsclc informatsioonilc.

liikmctcl

olcma

juurdcpiHis

tapscle,

N5ukogu liikmed vajavad asjakohast 5igeaegset infom1atsiooni toeks otsuste langetamisel.
luhtkonda
mittekuuluvate1
n5ukogu liikrnetel ei ole tavaliselt samasugust juurdepiiiisu
informatsioonile,
kui on ettev5tte tippjuhtidel. luhtkonda mittekuuluvate n5ukogu liikmete
panust kompaniisse saab t5sta sel teel, et v5imaldada neile juurdepiiiis teatud tippjuhtidele
ettev5tte sees, nagu niiiteks n5ukogu sekretiirile ja siseaudiitorile, ja tagada ettev5tte kulul
s5ltumatu
viilisn5ustamine.
Oma kohustuste
tiiitmiseks
peaksid
n5ukogu
liikmed
kindlustama, et nad saavad tiipset, asjakohast ning 5igeaegset infonnatsiooni.

