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AS Merko Ehitus 

TEABE AVALIKUSTAMISE KORD 

Kinnitatud AS Merko Ehitus juhatuse otsusega 23. augustil 2021 
  

ASi Merko Ehitus aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinn ASi poolt korraldataval 

väärtpaberibörsil (edaspidi “Tallinna börs“), millest tulenevalt kehtivad ettevõtte avalikule 

kommunikatsioonile täiendavad nõuded ja kohustused.  

Börsiettevõtte teabe avaldamist reguleerivad Tallinna börsi „Nõuded emitentidele“, Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 596/2014 (nn turukuritarvituse määrus, Market Abuse Regulation, 

MAR) ning väärtpaberituru seadus. Käesolev „Teabe avalikustamise kord“ annab ülevaate nimetatud 

dokumentide peamiste nõuete rakendamisest AS Merko Ehitus gruppi kuuluvates ettevõtetes .  

Olukorras, mille kohta käesolevas dokumendis suunised puuduvad, tuleb lähtuda oma 

otsustusvõimest ning pidada nõu otsese juhi, ettevõtte kommunikatsioonijuhi või kontserni 

börsikommunikatsiooni kontaktisikutega.  

Peamine kohustus 

Aktsiahinnale mõju avaldada võiv teave tuleb avaldada enne teisi kanaleid Tallinna 

börsisüsteemi kaudu eesti ja inglise keeles ning samaaegselt kontserni kodulehel 

group.merko.ee.  

Teave tuleb avalikustada koheselt, kui on tekkinud kindlus selle õigsuses ning selles, et selle 

avalikustamine ei kahjusta meie ega meie partnerite huve.  

Kellele kohustus kehtib?  

Kohustus kehtib ASile Merko Ehitus ja kontserni kuuluvatele olulistele ettevõtetele ehk 

tütarettevõtetele, kelle bilansimaht, käive, kasum või kahjum majandustegevusest moodustab 

10% või enam kontserni viimase majandusaasta konsolideeritud bilansist, käibest, 

majandustegevuse kasumist või kahjumist.  

Oluliste tütarettevõtete nimekiri vaadatakse üle kord aastas peale ASi Merko Ehitus 

konsolideeritud majandusaasta tulemuste auditeerimist ning kontserni finantsüksus saadab 

vastava info oluliste ettevõtete juhatuse liikmetele. 

Milline teave kuulub avalikustamisele?  

Börsiteatena kuulub avalikustamisele siseteave, milleks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult 

teavet ettevõtte majandustegevuse, juhtimise, väärtpaberite, toodangu, teenuste või nende 

turutingimuste kohta, ettevõtete omandamise või võõrandamise kohta. 

Siseteabe hoidmist ja selle avaldamist ning siseteavet omavate isikute tehingute tegemist Merko 

aktsiatega reguleerib ettevõttesisene dokument „Siseteabe käitlemise ja Merko aktsiatega 

tehingute tegemise sisereeglid“. Selle järgimine on kohustuslik kõikidele ASi Merko Ehitus 

kontserni ettevõtete töötajatele ning juhtidele. 

Avalikustamisele kuuluv teave  
 

Meie poolt avalikustatav teave peab olema õige, täpne, täielik ja üheselt mõistetav. Teave ei tohi olla 

eksitava sisuga ning sealt ei tohi puududa midagi, mis mõjutaks teabe sisu või tähenduse mõistmist.  

 

https://nasdaqbaltic.com/wp-content/uploads/page/nasdaq-tallinna-borsi-reglement/NE-01-04-2021-EST.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=et
https://group.merko.ee/
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Oleme kohustatud avaldama börsiteate iga aktsiahinnale mõju avaldava teabe kohta, samuti olulise 

muudatuse kohta varem avalikustatud teabes või teabe kohta, mida oleme eelnevalt börsiteadetes 

või muul avalikul viisil avaldada lubanud. 

 

Peame teabe avalikustama koheselt sündmuse toimumise järel (nt olulise otsuse vastuvõtmisel) ning 

me ei tohi viivitada vajalike formaalsuste tõttu (nt tehtud otsuse kandmine riiklikku registrisse).  

 

ASi Merko Ehitus oluliste tütarettevõtete juhid ja üksuste juhid on kohustatud viivitamatult 

informeerima oma ettevõtte kommunikatsioonijuhti ning kontserni börsikommunikatsiooni 

kontaktisikuid järgnevatest sündmustest:  

 

1. Olulise tähtsusega ehituslepingute sõlmimiseks pakkumiste esitamine, hankel edukaks 

tunnistamine, olulise tähtsusega ehituslepingute sõlmimine, nende ennetähtaegne 

lõppemine või lõpetamine  

 

Olulise tähtsusega lepinguteks peame neid, mille hind ületab käibemaksuta arvestuses ja riigihanke 

puhul ilma tellija reservita 3 miljoni euro piiri.  

 

Eratellijaga läbirääkimistele asumisel ja hankeprotsessi käigus on oluline informeerida tellijat Merko 

kui börsiettevõtte kohustustest ning koordineerida kommunikatsiooni koostöös tellijaga. Reeglina 

avaldame börsiteate peale lepingu allkirjastamist, aga kui tellija on avalikustanud või soovib  

avalikustada info hanketulemuste ja meie edukaks tunnistamise kohta, on meil kohustus 

avalikustada sama info börsisüsteemi kaudu. 

 

Lepingu sõlmimise, aga ka hankel edukaks tunnistamise (kui tellija soovib seda informatsiooni enne 

lepingu allkirjastamist avalikustada), kohta tuleb edastada börsiteate jaoks järgmine info:  

1. Lepingu pooled 

2. Lepingu sõlmimise (või hankel edukaks tunnistamise) kuupäev 

3. Lepingu maksumus (ilma käibemaksu ja tellija varuta) 

4. Projekti nimi ja asukoht (aadress) 

5. Projekti lühiiseloomustus ja tehtavate tööde kirjeldus 

6. Ehitustööde algus ja plaanitud valmimise tähtaeg 

 

Börsisüsteemi kaudu on vaja teavitada ka lepingu erakorralisest lõpetamisest või koostööst 

väljumisest (sh lepingute olulised rikkumised nii meie poolt kui meie suhtes). Kui oleme avaldanud 

hankel edukaks tunnistamise kohta börsiteate, ent hange ei jõua mis tahes põhjusel (nt 

vaidlustamine) lepingu allkirjastamiseni, tuleb ka sellest teavitada oma ettevõtte 

kommunikatsioonijuhti ja kontserni börsikommunikatsiooni kontaktisikuid, kes otsustavad 

börsisüsteemi kaudu teavitamise vajaduse.  

 

Soovi korral võime börsiteate avaldada ka muude ehituslepingute sõlmimise kohta olenemata nende 

maksumusest. Sellise teate vajadust tuleb hinnata koostöös ettevõtte kommunikatsioonijuhiga. 

Börsiteadet kaalume ühele või mitmele järgnevale kriteeriumile vastavate objektide korral:  

1. Ehitusteenuse objekt valdkonnas, kus lepingute maksumus jääb tavapäraselt alla 3 miljoni 

euro piiri (nt vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine, betoonitööd). 

2. Objekt, mille vastu on avalik huvi ning mille hankeprotsess on leidnud avalikku kajastust. 

3. Geograafiliselt või emotsionaalselt konkreetsele piirkonnale ja elanikkonnale oluline objekt.  

4. Objekt, kus tellija soovib või on kohustatud lepingu sõlmimise fakti ja lepingu detailid 

avalikustama. Antud juhul tuleb koordineerida avalikustatava info sisu ja ajastust tellija ning 

kontserni börsikommunikatsiooni kontaktisikutega.  

 

2. Korteriarendusprotsessi võtmesündmused 

 

Teavitame investoreid järgmistest korteriarendusprojektide sammudest: 

 

2.1. Kinnistu ost 
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• Kinnistu ostulepingu sõlmimise kohta on vaja teha börsiteade, kui tehingu maht ületab börsi 

reglemendi kohast olulise tehingu piiri ehk 10% ASi Merko Ehitus omakapitalist (2021. aastal 

15 mln eurot).  

• Börsiteade tuleb teha ka juhul, kui tehingu maht on sellest piirist väiksem, kuid strateegiliselt 

olulise tähtsusega ning võib seetõttu mõjutada aktsia hinda. Börsiteate vajalikkuse 

hindamiseks tuleb kõigist vähemalt 3 miljoni euro suurustest tehingutest teavitada oma 

ettevõtte kommunikatsioonijuhti ja kontserni börsikommunikatsiooni kontaktisikuid. 

 

2.2. Ühisettevõtte asutamine 

• Teise äriühinguga ühise äriühingu loomise või ühise projekti alustamise kohta sõlmitud 

lepingu kohta tuleb teha börsiteade, kui varade eest makstav ja/või saadav summa, 

sealhulgas vara või väärtpaberite turuväärtus, on võrdne või ületab börsi reglemendi kohast 

olulise tehingu piiri ehk 10% ASi Merko Ehitus omakapitalist (2021. aastal 15 mln eurot). 

• Börsiteade tuleb teha ka juhul, kui tehingu maht on sellest piirist väiksem, kuid strateegiliselt 

olulise tähtsusega ning võib seetõttu mõjutada aktsia hinda. Seetõttu tuleb kõigist 

ühisettevõtte asutamistest või ühisprojektide käivitamisest teavitada oma ettevõtte 

kommunikatsioonijuhti ja kontserni börsikommunikatsiooni kontaktisikuid, et hinnata 

börsiteate avaldamise vajalikkust. 

 

2.3. Korteriarendusprojekti (-etapi) ehituse käivitamine 

• Avaldame info uue korteriarendusprojekti või töösoleva arendusprojekti uue etapi ehituse 

käivitamise kohta pärast ehitusloa saamist ja ASi Merko Ehitus nõukogu otsust. 

• Börsiteate sisu oleneb teate ajastusest:  

 

Käimas on eelhuviliste info kogumine Avalik müük algab  

börsiteate avaldamise hetkel 

Arendusprojekti kontseptsiooni ja asukoha kirjeldus 

Plaanitav korterite arv, korterite suuruste 

ja esialgsete müügihindade alampiir 

(soovituslik lisatäpsustus, et hinnad võivad 

muutuda kuni avaliku müügi alguseni) 

Täpne korterite arv, korterite suuruste ja 

müügihindade alampiir 

Plaanitav projekti valmimise aeg Projekti valmimise aeg 

Uue projekti korral viide projekti teaser 

kodulehele (st täismahus kodulehe sisu, v.a 

plaanid, hinnad, siseviimistluspakettide 

info). Töösoleva projekti uue etapi korral 

viide projekti täismahus kodulehele. 

Viide projekti täismahus kodulehele  

Manustame börsiteatele paar fotot korteriarendusprojektist  

(üks üldvaade kogu arendusalast ning teine lähivaade) 

 

3. Muudatused põhikirjas 

 

4. Muudatused ettevõtte ja oluliste tütarettevõtete juhatuses, nõukogus, auditikomitee 

liikmete ja audiitorite hulgas 

Avalikustame viivitamatult (hiljemalt otsusele järgneval tööpäeval) teabe muudatuste kohta 

juhatuse, nõukogu, auditikomitee liikmete või audiitorite hulgas. Samuti oleme kohustatud avaldama 

börsiteate, kui mõni nimetatud isikutest on esitanud avalduse lahkumiseks oma ametikohalt või kui 

mõne isikuga on saavutatud kokkulepe tööle asumiseks eelmainitud ametikohale. 

Kui juhatuse või nõukogu liikmeks valitakse või määratakse uus isik, peame avalikustama tema 

viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjelduse, kuuluvuse äriühingute juhtorganitesse ning teabe 

nimetatud isikule kuuluvate ASi Merko Ehitus hääleõigusega aktsiate arvu kohta. 

 

5. Kohtu- või vahekohtumenetlus 
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Oleme kohustatud viivitamatult teavitama meie poolt ja meie suhtes algatatud kohtu- ja 

vahekohtumenetlustest, kõigist kohtu ja vahekohtu otsustest, samuti muudest otsustest, sealhulgas 

nii vaheotsustest, jõustumata otsustest, jõustunud otsustest kui ka määrustest. 

 

Vältimaks tavapärase majandustegevuse raamides püsivate, alla olulisuse piiri jääva finantsmõjuga 

vaidluste informatsiooni ületähtsustamist börsi infokanalis, ei tehta börsiteateid tellijate, 

korteriostjate ning alltöövõtjatega peetavate kohtumenetluste kohta, kui nõude põhisumma jääb alla 

5% eelmise aasta puhaskasumist (2021. aastal 1,15 mln eurot). Kõikidest kohtuvaidlustest on siiski 

vaja ettevõtte kommunikatsioonijuhti või kontserni börsikommunikatsiooni kontaktisikuid teavitada, 

et nad oleksid teemaga kursis ning saaksid teema jõudmisel meediasse kiiresti reageerida.   

 

6. Pankrotimenetlus 

Oleme kohustatud viivitamatult informeerima ettevõtte vastu esitatud pankrotiavaldusest. 

 

7. Tehingud põhivaraga ja igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad investeeringud 

Avalikustamisele kuulub info igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvate tehingute ja 

investeeringute kohta, mille puhul varade eest makstav ja/või saadav summa (sh vara või 

väärtpaberite turuväärtus ja ettevõtte poolt üle võetud võlad või antud laenud) ületab 10% ASi Merko 

Ehitus omakapitalist (2021. aastal 15 mln eurot).  

 

Igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva tehingu kohta tuleb avalikustada tehingu mõju 

kirjeldus ettevõtte majandustegevusele ja finantsnäitajatele ning tehingu alusel saadava või 

tasutava summa, sh tulevastel perioodidel saadavate ja tasutavate summade suurus, tasumise 

tingimused ning tasumise ajagraafik. 

 

8. Tehingud seotud isikutega 

Oleme kohustatud viivitamatult avalikustama teabe tehingutest seotud isikutega. Tehinguks seotud 

isikuga on börsi reglemendi tähenduses tehing, mis ei ole ettevõtte tavapärane äritehing 

(mittetavapäraseks äritehinguks loetakse ka tavapärast äritehingut, mis on tehtud tavapärasest 

erinevatel tingimustel) ja mis on tehtud ASi Merko Ehitus või tema olulise tütarettevõtte poolt ning 

mille üheks pooleks on mõni järgnevatest isikutest: 

• ASis Merko Ehitus või tema tütarettevõttes olulist osalust omav isik, mõne nimetatud isikuga 

seotud äriühing või äriühing, mida vastavalt väärtpaberituru seadus §10-le võib lugeda mõne 

nimetatud isiku poolt kontrollitavaks äriühinguks; 

• Ettevõtte või ettevõttega samasse kontserni kuuluva äriühingu juhatuse või nõukogu liige, 

tema lähikondne, mõne nimetatud isiku poolt kontrollitud äriühing või äriühing, mida 

vastavalt VPTS §10-le võib lugeda mõne nimetatud isiku poolt kontrollitavaks äriühinguks. 

 

9. Uuele teenuste turule sisenemine, turu kaotamine või turust loobumine 

 

10. Kavandatav ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja ettevõttele tehtud ettepanekud 

ASi Merko Ehitus või tema olulise tütarettevõtte kõigi või mõnda liiki aktsiate ostuks, koos 

ettevõtte vastusega sellisele ettepanekule 

 

11. Teise äriühinguga ühise äriühingu loomise või ühise projekti alustamise kohta sõlmitud 

leping, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamidest 

 

12. Oluline muutus tegevusvaldkonnas või tegevusalas 

Oleme kohustatud viivitamatult avalikustama teabe olulistest muudatusest oma tegevuses või 

ettevõttega seotud muudest asjaoludest, mida ei ole otseselt käsitletud börsi reeglistiku nõuetes, 

kuid mis pole avalikult teada ja mis oma mõju tõttu ettevõtte varadele, kohustustele, tegevusele või 

mainele võivad mõjutada noteeritud või kaubeldava väärtpaberite hinda. 

 

13. Muu oluline teave 

Oleme kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõikide muude asjaolude, sündmuste ja 

tehingute kohta, mis ei ole eelnevalt nimetatud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada ettevõtte 
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finantsseisundit, majandustegevust, tegevuse perspektiive või võivad muul viisil mõjutada ASi Merko 

Ehitus väärtpaberite hinda. 

 
Sanktsioonid  

 

Tallinna börsi „Nõuded emitentidele“ nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Tallinna börs ning 

reglemendi nõuete mittetäitmise või mittekohase täitmise korral on börsil õigus nõuda ASilt Merko 

Ehitus rikkumise kohta selgitust, teha hoiatus või nõuda ettevõttelt leppetrahvi tasumist kas 

kindlaksmääratud summas või iga rikkumise päeva eest (alates päevast, mil ettevõte oleks pidanud 

vastava kohustuse täitma, kuni vastava kohustuse täitmiseni). ASil Merko Ehitus on õigus kasutada 

regressinõudeõigust reglemendi nõuete rikkumise põhjustanud tütar- või sidusettevõtte suhtes.  

Väärtpaberituru seaduse ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 596/2014 täitmise üle 

teostab riiklikku järelevalvet finantsinspektsioon. Rikkumiste eest karistatakse rahatrahvidega.  

 Sihtgruppidega suhtlemine 
 
Börsiettevõttena peame järgima Tallinna börsi reeglistikku ka oma klientide, partnerite, meedia ja 

teiste sihtgruppidega suhtlemisel, mis tähendab eeskätt piiranguid ettevõttest välja olulise 

informatsiooni jagamisel, mida ei ole veel börsisüsteemi vahendusel avalikustatud.  

Kui börsi reglemendi mõttes oluline info on saanud avalikkusele teatavaks muu(de) kanali(te) kaudu, 

peame koheselt avaldama sama info ka börsiteatena. Reeglina ei kommenteeri me avalikkuses 

ringlevaid kuulujutte, analüütikute hinnanguid või meedias ilmunud infot. Kui need aga võivad 

mõjutada ASi Merko Ehitus aktsiahinda, siis avalikustame börsiteate kuulujuttude ümberlükkamiseks 

või sisult vale informatsiooni parandamiseks.  

Meediasuhtluses vastame ajakirjanike küsimustele korrektselt ja esimesel võimalusel ning esindame 

ettevõtte seisukohti. Täpsemalt on teema käsitletud tütarettevõtete meediaga suhtlemise juhistes. 

Meediasuhtlust koordineerib kontserni tasemel ASi Merko Ehitus kommunikatsiooni- ja turundusjuht 

ning tütarettevõtete tasemel vastavate ettevõtete kommunikatsiooni- ja turundusjuhid.  

Kontaktisikud  
 
Tallinna börsi reglemendi nõuete järgmisega seonduv info tuleb edastada oma ettevõtte 

kommunikatsioonijuhile ning allpool nimetatud isikutele. Info teavitust nõudvatest sündmustest 

palume edastada mõistliku ajalise varuga, et jääks piisav aeg teabe ettevalmistamiseks börsile. 

 

Börsikommunikatsiooniga seotud küsimuste korral võtke palun kontserni tasemel ühendust: 

 
Urmas Somelar  

Kontserni finantsüksuse juht 

AS Merko Ehitus  

Telefon: +372 650 1256  

Mobiil: +372 5198 9986 

E-mail: urmas.somelar@merko.ee  

   

Merit Kullasepp 

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht 

AS Merko Ehitus 

Telefon: +372 650 1257 

Mobiil: +372 5349 8036 

E-mail: merit.kullasepp@merko.ee  

 

Tiiu Männiste 

Ärikontroller 

AS Merko Ehitus 

Telefon: +372 650 1254 

Mobiil: +372 506 5472 

E-mail: tiiu.manniste@merko.ee  

 

https://nasdaqbaltic.com/wp-content/uploads/page/nasdaq-tallinna-borsi-reglement/NE-01-04-2021-EST.pdf
mailto:urmas.somelar@merko.ee
mailto:merit.kullasepp@merko.ee
mailto:tiiu.manniste@merko.ee

