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Oppejoud:

dotsent Kostel Gerndorf

Kodutoo oQPeaines "Ariuhingute valitsemine"
Kodutoo teema on k6igil magistrantidel sarna
Kodutoo tuleb koostada ja esitada alljargnevatel tahtaegadel:

1. Kodutoos uuritava ariuhingu ning koostajate
kokkuleppimine - hiljemalt 23. sept. 2009.
Kodutooks sobib ariuhing:
- millel on pidev majandustegevus
- millel on vahemalt kaks fuusilisest isikust omanikku
- kontsern
Sobib firma, kus ariuhingute valitsemise probleemide
tekkimine on potentsiaalselt v6imalik. Ei sobi nn.
"uhemehefirma"
2. Kodutoo saata e-postiga (NB! Word'i dokument) aadressil
kostel@tv.ttu.ee pealkirjaga: Koostajad, firma, - hiljemalt
12. oktoobriks 2009.
3. Kodutoode labiarutamine toimub jargnevatel seminaridel
4. Kodutoo tuleb reeglina koostada 2 magistrandi poolt.
Esinemisel peavad m61emad kohal olema.
5. Seminarideks palun ette valmistada kodutoo paberkandjal
ja malupulgal

6. Kodutoo sisuks on loengutel kasitletud problemaatika
rakendamine praktikas konkreetse organisatsiooni naitel.
Seet6ttu on loengutel osalemine aarmiselt soovitatav.
Iseseisvalt ei ole see materjal kirjandusest leitav,
jaotusmaterjal ei ole ilma kommentaarideta m6istetav.
7. Seminaride eesmargiks on tutvustada KOIGILE kuulajatele
KOIKI uuritud ariuhinguid. Seminaridel osalemine on
KOHUSTUSLIK.

KODUTOO SISU
Teema "
valitsemise uurimine"
Soovitatav sisukord
1. Ariuhingu uldandmed
1.1. Ajalooline ulevaade

2.

1.2. Pohitegevus ja ariidee, tootajate arv, pohilised
majandus naitajad
Ariuhingu omanikud
2.1. Omanikud ja nende osalusprotsent (Esitada omanike
struktuuri skeem ja kommentaarid. Muudatused
omanike struktuuris
2.2. Omanike lepingud
2.3. Noukogu koosseis. Kes ja miks kuuluvad noukogusse,
noukogu koosolekute paevakord, noukogu
tookorraldus.
3. Ariuhingu juhatus
3.1. Juhatuse struktuur, koosseis ja toojaotus
3.2. Juhatuse liikme lepingud
3.3. Ariuhingu valitsemisstruktuur. (s.h. naidata lisaks
vahemalt tippjuhtide tase organisatsiooni struktuurist)
4. Ariuhingu strateegia valjatootamine. Juhatuse ja noukogu
koostoo.

Kontserni valitsemise uurimisel tuleb uurida ka emaettevotte
tegevust tutarettevotte igapaevasel juhtimisel.
Esitada nii ema- kui ka tutarettevotte valitsemisskeemid.

losa. ARIOHINGUTE VALITSEMINE JA JUHTIMINE
1. AriUhingute valitsemise olemus

3. AriUhingute tildiseloomustus

7. AriUhingu n6ukogu
8. AriUhingu juhatus
9. AriUhingu tegevust reguleeriv. dokumentatsioon

12.

Majandusorganisatsioonile

m6juvad j6ud

Ariseadustik
Hea lihingujuhtimise

tava. Finantsinspektsioon

Paul varul jt. AriUhingute juhtorganid 2005.
Direktor
Aripaev

1. ARIUHINGUTE

VALITSEMISE

OLEMUS

Ariuhingute valitsemine kasitleb voimu teostamise
mehhanismi, mille abil omanikud viivad ellu oma tahte,
kontrollivad ariuhingu tegevust, saavad tagasi tehtud
investeeringud ja teenivad dividende.
Enamlevinud susteemid
• kontinentaal-euroopa (saksa seaduste alusel)
• anglo-ameerika (USA seaduste alusel)
Igas riigis oma eripara (eriti Jaapan, Rootsi)
Euroopa Liit - puuded uhtlustamisele
Naiteks
• DECO ariuhingute valitsemise printsiibid
• Euroopa aktsiaselts (SE) - 'selle riigi seaduste alusel,
kus asub peakorter. Voib tegutseda teistes EL riikides,
ei pea selleks asutama tutarettevotet

..

Ariuhingu

valitsemine ja juhtimine

Moistete maht ja kattuvus

A.RIOHINGU VALITSEMINE
CORPORATE GOVERNANCE

JUHTIMINE
MANAGEMENT

Ariuhingute valitsemise pohikusimused
1. Omanikevahelised suhted (nn "horisontaalsed suhted")
- aktsiate (osade) ost-muuk, sh vaartpaberibers
- voim ja juhtimisoigus
- vaikeaktsionaride kaitse
- uhinemine ja ulevotmine
- jagunemine (jaotumine, eraldumine)

2. Suhted omanik-palgatud juhtkond (nn "vertikaalsed
suhted")
- agendiprobleem
- omanike tahte elluviimine
- omanike rollid (Iiigitus)
3. Ariuhing ja riik
- ariuhingu registreerimine ja registrist kustutamine.
Asutamisleping. Pohikiri
- ariuhingu sotsiaalne vastutus (Corporate social
responsibility)

..

Ariuhingute valitsemise juriidilised
• Ariseadustik
• Tsiviilseadustiku uldosa seadus
• Volaoigusseadus
• Vaartpaberituru seadus
• Sersi reglement
• Pankrotiseadus
• Hea Uhingujuhtimise Tava
(Finantsinspektsiooni soovitus)

alused

Valdkonnad, millel on seos ariuhingute valitsemisega

1. ARIOIGUS - annab ariuhingu tegevuseks aluse ja
raamistiku
2. ETTEVOTLUS - ettevotja on alati kas omanik,
noukogu voi juhatuse liige. Ariuhingu tegevus on
ettevotlus
3. JUHTIMINE - juhatuse tegevus on tippjuhtimine
4. STRATEEDILINE JUHTIMINE - omanike tahte
elluviimine. Noukogu ja juhatuse toojaotus strateegia
valjatootamisel
5. FINANTSPLANEERIMINE - eelarved, sh
investeeringud, kinnitab noukogu. Seos ka strateegia
valjatootamisega
6. FINANTSARVESTUS JA ARUANDLUS - pohiosa
sellest huvitab noukogu ja omanikke. Oks otsuste
langetamise aluseid ariuhingute valitsemisel
7. SISEKONTROLL JA AUDITEERIMINE - omanikele ja
noukogule (ka juhatusele) kindlustunde andmine
selles, et tehakse oigeid asju oigesti. Varad on
"heades kates"

2. JURIIDILISTE ISIKUTE LIIGITUS EESTIS
ERAOIGUSLIKUD JURIIDILISED ISIKUD - loodud erahuvides
(NB! Riigil voivad olla erahuvid, nait: ettevotluses)
ARIUHINGUD - kasumit taotlevad.
Ariseadustiku alusel: aktsiaselts, osauhing, taisuhing,
usaldusuhing ja tinglikult fuusilisest isikust ettevotja.
Tulundusuhistuseaduse alusel: tulundusuhistu
tarbijate- ja tootjateuhistud.

(kooperatiiv),

MITTETULUNDUSUHISTUD- kasumit mittetaotlevad.
Korteriuhistud, hooneuhistud, hoiu -ja laenuuhistud.
Tegutsevad vastavate seaduste alusel.
MITTETULUNDUSUHINGUD - kasumit mittetaotlevad.
Seltsid, uhingud, liidud, assotsiatsioonid. Tegutsevad
mittetulundusuhingute seaduse alusel.
SIHTASUTUSED - asutatud vara valitsemiseks ja
kasutamiseks. Liikmeid ei ole, kasumit ei jaotata. Tegutsevad
sihtasutuste seaduse alusel.

AVALIK-OIGUSLIKUD JURIIDILISED ISIKUD -Ioodud
avalikes huvides, tegutsevad nende kohta kaivate seaduste
alusel.
Vabariigi Valitsuse seadus - valitsusasutused
(ministeeriumid, ametid) Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus - linnad, vallad
Ulikooliseadus - TTU, TU jt.
Rahvusraamatukogu seadus - Rahvusraamatukogu
Rahvusringhaalinguseadus - ERR

JURIIDILISED

ISIKUD

I
I

I

ERAOIGUSLlKUDJU RIIDILISED
ISIKUD

AVALlK-OIGUSLIKUD
JURIIDILISED ISIKUD

I
I

ARIOHINGUD

I
-----------

I

MIT TETUlU NDUSOHIN GUD

SIHTASUTUSED

KAPITALIOHINGUD

AKTSIASElTS

OSAOHING

I I

ISIKUOHINGUD

TAISOHING

USAlDUSOHING

I

(TUlUNDUS)
-OHISTU

FOOS ILiSEST
ISIKU ST
ETTE VOTJA
(ERAETTEVOT JA)

3. ARIOHINGUTE

OLDISELOOMUSTUS

Asutajad

Teg utsem ise
alused

Fuusilisest isikust
ettevotja

Iga inimene

Registreerimine
maksuametis

Satestamata

Ei ole

Kogu varaga

Ettevotja

ISIKUOHINGUD

Kaks voi
enam
osanikku

Notariaalselt
toestatud
uhinguleping

Osanike
sissemaksed

Ei ole

Ohisvara ja
osaniku vara

Koik
osanikud

Taisuhing
Usaldusuhing
KAPITALIOHINGUD

1) osauhing

Kapital

Vaartpaber

Vastutus

Juhtimine

Ariregister
Oks voi
mitu
fuusilist voi
juriidilist
isikut

Notariaalselt
toestatud
asutamisleping

Sissemakse
ulatuses

Pohikiri
Ariregister

osanik

Ei ole

Osanike
koosolek
(Noukogu)
Juhatus

min
10 kr
r 400000 kr

Nimelised
aktsiad

Oldkoosolek
Noukogu
Juhatus

Ei ole

Ei ole

min

r
2) aktsiaselts

aktsionar

Filiaal

Valisfirma

Ariregister

100 kr
40000 kr

Valisfirma

Maaratud
juhataja

4. KAPIT ALl

0 H I N G UTE

ULDKOOSOLEK

J U HTI MIS(VALITS

OSANIKEKOOSOLEK

JUHATUS
JUHATUSE ESIMEES

OMANIKUD: 1 kord aastas, noutav
Ole 50% haaltest

OSANIKE OTSUS

~-----------NOUKOGU
NOUKOGU ESIMEES

EM IS )0 RGAN I D

I

-----------,

NOUKOGU

I
I
I

-------------

------------

JUHATUS JUHATUSE
ESIMEES

AKTSIASEL TS:
Oldkoosoleku ja Noukogu padevus tapselt maaratletud.
Oldkoosolek voib muid kOsimusi otsustada ainult
Noukogu voi Juhatuse ettepanekul.
Juhatuse padevuse maarab Noukogu, kusjuures
Noukogu voib delegeerida oma volitused Juhatusele

I
I
I
I

OMANIKE ESINDUS: max 5 aastat,
koosolek 1 kord 3 kuu jooksul

TEGEVJUHTKOND: max 3 aastat,
aruanne noukogule 1 kord 4 kuu
jooksul

OSAUHING:
Osanikud voivad teha koiki osaOhingusse puutuvaid
otsuseid. Noukogu tuleb moodustada, kui:
-

osaka pita I on Ole 400 000 krooni ja osaOhingu
juhatuses on vahem kui kolm liiget

-

Noukogu on ette nahtud osaOhingu pohikirjas

5. OMANIKE LIIGITUS
1. Juriidiline seisund - flHisilised ja juriidilised isikud, sh
avalik-oiguslikud ja eraoiguslikud isikud
2. Residentriik - valismaised ja kodumaised omanikud
3. Tegevuse avalikkus - teadaolevad ja mitteteadaolevad
omanikud
4. Osaluse maar - suuromanikud ja vaikeomanikud
5. Panus ariidee elluviimisel - strateegilised ja
finantsinvestorid
6. Investeerimishorisont
spekulandid

- pikaajalised omanikud ja

7. Suhtumine riski - riski hajutavad ja mittehajutavad
omanikud
8. Omanike roll valitsemisel/juhtimisel
passiivsed omanikud

- aktiivsed ja

KOIKI OMANIKKE OHENDAB OKS OHINE TEGUR - RISKIMINE

Omanike huvid ja eesmargid:

RAHA, VOIM, TUNNUSTUS, SPETSIIFILISED HUVID

