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Fotol Zaha Hadid poolt loodud Vanasadama arenguvisoon. Foto on illustratiivne 
ning ei pruugi tegelikkuseks saada või võib realiseeruda fotol kujutatust erinevalt

Käesolev reklaam ei ole väärtpaberite pakkumine ning seda ei tohi levitada ei otseselt ega 

kaudselt väljaspool Eestit. AS Tallinna Sadam plaanib kuulutada aktsiate avaliku pakkumise välja 

üleriigilise levikuga päevalehes ning avalikustada prospekti ASi Tallinna Sadama ning 

Finantsinspektsiooni veebilehtede (investor.ts.ee ja www.fi.ee) vahendusel eeldatavasti 25. mail 

2018 a. Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda ASi Tallinna Sadam aktsiate avaliku 

pakkumise prospekti ja selle lisadega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Aktsiaid on 

plaanis pakkuda avalikult üksnes Eestis. 



Teatud avaldused, mis käesolevas esitluses sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Äriühingu strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast 
„tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, 
„ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse 
strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad 
käesolevas esitluses mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Äriühingu juhtide kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muuhulgas) Äriühingu tegevustulemuste, 
finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Äriühing tegutseb.

Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad 
aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tulevikutulemuste garantiiks ning Äriühingu tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles 
Äriühing tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas esitluses sisalduvatest tulevikku suunatud avaldustest.

Lisaks sellele, isegi kui Äriühingu tegevustulemused ning finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Äriühing tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva esitluse tulevikku suunatud 
avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.

Käesolevas esitluses sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult esitluse tegemise kuupäeva seisuga. Äriühing loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada 
uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas esitluses sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Äriühingu ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud 
muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.

Tulevikku suunatud avaldused



Positiivne kliendikogemus

TEXT

MERENDUS- JA LOGISTIKAVALDKONNA MEGATRENDID

Suuremad 
laevad

Kuluefektiivsus

Keskkonnanõuded

Digitaliseerimine ja 
automatiseerimine

Piiride ja varade kaitse

Tööohutus

Tootlikkus ja läbilaskevõime

Automatiseerimine ja efektiivsus

Koostöö huvigruppidega

Reaalajas ühendused ( hääl, andmed)

Looduskeskkonna kaitse



Meie VISIOON:

Tallinna Sadama visioon on saada 

Läänemere uuendusmeelseimaks
sadamaks, luues klientide jaoks parima 

keskkonna ja arenguvõimalused.



Valdo Kalm
Juhatuse esimees / CEO

Marko Raid
Juhatuse liige / Finantsjuht

Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht

Juhatuse liikmed



Aare Tark
nõukogu esimees
Advokaadibüroo TARK juhtivpartner

Urmas Kaarlep
tegutsenud vandeaudiitorina,
on Henley Business Services (Estonia) partner
ning varasemalt Price Waterhouse Coopersi partner

Ahti Kuningas
Majandus- ja kommunikatsiooni-
Ministeeriumi asekantsler

Raigo Uukkivi
Rahandusministeeriumi

halduspoliitika asekantsler

Üllar Jaaksoo
NOW! Innovations tegevjuht
ning juhtinud Tele2 Eestit
ja Ajakirjade Kirjastust

Maarika Liivamägi
Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu
tegevjuht

Nõukogu liikmed



Tallinna Sadama

sadamad



Konteinerid, vedellast, puistlast, üldkaup, veerem
Regulaarsed konteinerlaeva ja ro-ro liinid

MUUGA SADAM
Eesti suurim kaubasadam

TERRITOORIUM
AKVATOORIUM

KAIDE KOGUPIKKUS
KAIDE ARV

MAKS. SÜGAVUS
LAEVA MAKS. PIKKUS

567 ha
682 ha
6,4 km
29
18 m
300+ m



Veerem, üldkaup, puistlast, vedellast
Regulaarsed ro-ro liinid

PALDISKI LÕUNASADAM
Tallinna Sadama suuruselt teine kaubasadam

TERRITOORIUM
AKVATOORIUM

KAIDE KOGUPIKKUS
KAIDE ARV

MAKS. SÜGAVUS
LAEVA MAKS. PIKKUS

119 ha
147 ha
1,85 km
10
14,5 m
230 m



Reisijad (kruiisid & jahid), kaup (puit ja puidutooted,killustik)

TERRITOORIUM
AKVATOORIUM

KAIDE KOGUPIKKUS
KAIDE ARV

MAKS. SÜGAVUS
LAEVA MAKS. PIKKUS

20 ha
41 ha
445 m
3 + ujuvkai
10 m
200 m

SAAREMAA SADAM
Süvasadam Saaremaa põhjarannikul



Reisijad (regulaarsed parvlaevaliinid, kruiisid, jahid), veerem

VANASADAM
Eesti suurim turismivärav

TERRITOORIUM
AKVATOORIUM

KAIDE KOGUPIKKUS
KAIDE ARV

MAKS. SÜGAVUS
LAEVA MAKS. PIKKUS

55.3 ha
94 ha
5 km
24
10.7 m
340+ m



Tallinna Sadama
ärivaldkonnad ja võimalused



Ärivaldkonnad

Reisijad

Kaup

Kinnisvara
Laevandus10,6 mln

reisijat aastas

19,2 mln t
aastas

Muuga Tööstuspark 76 ha *
Paldiski Tööstuspark 34 ha*

Vanasadama planeeritav 
arendus 16 ha*

5 parvlaeva:
2 mln reisijat ja 1 mln 

sõidukit aastas;
Jäämurdja Botnica*

* Finantsaruandluses on Vanasadama kinnisvara segmendis "Reisisadamad", mõlemad tööstuspargid segmendis "Kaubasadamad" , parvlaevadega seonduv segmendis 
„Reisiparvlaevad“ ja Botnica segmendis "Muu" 



• Liinilaevaliikluse ja kruiisiäri  arendamine

• Aasia kliendid

• Reisiterminalide uuendamine

• Kruiisiterminali rajamine

• Digitaliseerimine ja automatiseerimine: 

Tark Sadam ja liikluslahendused,

automaatsildumine

Võimalused: Reisijad



D-terminali rekonstrueerimine
2018-2020 / Arhitekt: R-Konsult



D-terminali parkimismaja
Arhitekt: R-Konsult
2020 



Admiraliteedi kanali avatav jalakäijate sild
SIA WITTEVEEN + BOS LATVIA, Arhitekt: Plein06
2018-2019



• Katusepromenaad

• Uued liikluslahendused

• Atraktsioonid 
linnakodanikele ja 
turistidele

• Nutikad ja rohelised 
lahendused: 
päikesepaneelid , 
mereküte ja jahutus, 
vihmavee kasutus jms

• Madalad hoolduskulud

• Järk-järguline arendus

Projekteeritav kruiisiterminal
Salto AB OÜ
2019-2020



Projekt TARK SADAM
Vanasadamas

• Liiklusvoogude juhtimise süsteem
sõidu-ja veoautodega reisijate ooteaja vähendamiseks, 
mis on organiseeritud elektroonilise eel-check-in’i, check-
in’i ja järjekorra juhtimise abiga.

• Reisijate kasutajakogemuse parandamine ja 
keskkonnamõju vähendamine.

• Arendaja Nortal AS koostöös Hansab ASiga.

• Tihe koostöö laevafirmadega – Tallink, Viking Line, 
Eckerö Line, Moby SPL ning sadamatega –
Kristiansandi, Helsingi, Stockholmi ja teiste 
naabersadamatega.



Kaldaelekter & 
automaatne sildumine 
laevadele 2018-2020  



Võimalused: Kaup

• Luua võimalused põhja-lõunasuunalise 

kaubavahetuse kasvuks (sh Rail Baltica)

• Hiina siiditee haru (e-kaubandus vm jaotuskeskus)

• Saada osa vedelgaaside ja konteinerkaupade 

turu kasvust

• Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõime

teadlik kasvatamine koos kogu logistikaketi osalistega

• Logistikaahela digitaliseerimine

W E



Planeeritav LNG TERMINAL
Muuga sadamas

LNG TERMINAL:
• väikseim mõju elanikkonnale 
• aastaringne navigatsioon
• võimalus kasutada olemasolevat kaid 

või rajada uus kai 
• ühendus gaasivõrguga
• rahvusvaheline partner (ei ole hetkel 

lõplikku investeerimisotsust teinud)



Muuga-Vuosaari ja 
Rail Baltica 
võimalused 

Mediterranean



RAIL BALTICA
KAUBATERMINALI ALTERNATIIVID



Hiina siiditee ja võimalikud 
kaubakoridorid(1)

Märkused: (1) OneBelt OneRoad marsruut . Eestit läbiv osa ei ole paigas



SingleWindow koostöölepe alusel arendatakse logistika- ja tarneahela osapoolte vahel terviklik ja automatiseeritud andmevahetus. 

Osapooled: Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing (PROLOG), Eesti Autovedajate Liit (ERAA), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise
Assotsiatsioon (ELEA), Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA,) Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL),
Tallinna Sadam AS, EVR Cargo AS, Transiidikeskus AS, Logistika Pluss OÜ, ACE Logistics Group AS, AS Schenker,
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Tarneahela digitaliseerimine: Single Window



1) Logistikaahela digitaliseerimine – kaubavoo 
protsessi ja andmeedastusprotsessi kirjeldus ja 
digitaliseerimine koostöös Vopak E.O.S, 
Transiidikeskus AS ja EVR Cargo-ga.

2) Veokite virtuaalne järjekord ja sadamatesse 
(Vanasadam, Muuga) intelligentne suunamine 
(Tark Sadam veokitele edasiarendus) koostöös 
ERAA-ga. 

Tallinna Sadama pilootprojektid 2018
koostööleppe Single Window raames



TS Laevad: 

• kolmas laev Virtsu-Kuivastu liinile (2018 suveks)

• teeninduskvaliteedi tõstmine

• opereerimise efektiivsus

TS Shipping: 

• Jäämurdja Botnica suvetöö

Võimalused: Laevandus



• Vanasadama ala arendusplaani 
Masterplaan 2030+ elluviimine

• Detailplaneeringute algatamine 
ja ärimudelite väljatöötamine

• Vanasadama kui turismi- ja 
esindusvärava atraktiivsemaks 
muutmine ja kasutajakogemuse 
parendamine

• Tööstusparkide arendamine ja 
lisandväärtuse pakkumine

Võimalused: Kinnisvara



Vanasadama Masterplaan 2030
võimalikud detailplaneeringute alad



Muuga sadama tööstuspark
& sadama idaosa vabad maad

Planeeritav
LNG terminal

Arendus-
ala

Tööstuspargi alad
76 ha



Paldiski Lõunasadama Tööstuspark

TÖÖSTUSPARGI
TERRITOORIUM

23 ha

TÖÖSTUSPARGI TERRITOORIUM
11 ha



Tallinna Sadama IPO, 
ärimudelid ja 

finantstulemused



IPO eesmärgid

Lähtealus
Vabariigi Valitsuse 2016-2019.a tegevusprogrammis on võetud eesmärgiks

AS Tallinna Sadam 1/3 osaluse müük investoritele avaliku pakkumise kaudu ja 
ettevõtte börsile viimine

Peaeesmärgid Tallinna Sadama  jaoks:

• selgem fookus ärivaldkondadele;

• ettevõtte rahvusvahelise tuntuse suurendamine;

• suurem läbipaistvus ja börsiettevõtte kvaliteedimärk.



46% 

58% 
65% 

54% 

55% 

48% 
52% 

12% 

Märkused: (1) Reisijad tähendab Reisisadamate segmenti, Kaup tähendab Kaubasadamate segmenti, Muu sisaldab Botnica tulu ja Green Marine kasumiosa. (2) Andmed 

ettevõtte aruannetest Airports (lennujaamad): Aena, AdP, Fraport, Flughafen Wien, Flughafen Zurich. Ports (sadamad): GPH, NCSP, HHLA, Luka Kooper, Global Ports. 

Praamid: Tallink, Viking Line. (3) arvutatud valemi järgi: (Korrigeeritud EBITDA – investeeringud) / Korrigeeritud EBITDA. (4) Toodud eesmärk sõltub turutingimustest, kasvust 

ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning  ei võta arvesse mis tahes ühekordseid mõjusid.

MITMEKESISUS

Atraktiivne investeerimisvõimalus – kindel väärtus aktsionärile

KASUMLIKKUS RAHAVOOG

2017 vaba rahavoog/EBITDA(3)

Võrdlusgrupi keskmine(2) Võrdlusgrupi keskmine(2)

TUGEV DIVIDENDIPOLIITIKA

2017 tulude struktuur:

€121m

41% 

33% 

22% 

4% 

PAX Cargo Ferry Other

€28m 
Viimase 10a keskmine dividend

✓ Vähemalt €30m 
2019-20 dividend aastas(4)

Vähemalt 70% 
Minimaalne väljamakse määr(4) alates 2021

✓ ✓

76%

Korrigeeritud 

praamide 

investeeringuga

€20m

Lennujaamad Sadamad Laevandus Lennujaamad Sadamad Laevandus

2017 korrigeeritud EBITDA marginaal

Stabiilne ärimudel – infrastruktuuri ja maa omanik (landlord)

Reisijad Kaup Praamid Muu
(1)(1)(1)



Tallinna Sadama äriline areng
Segmentide käive  (mln EUR)

44,3 47,5 49,9

44,9 44,8 39,8

6,3
27,1

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017

Reisisadamad Kaubasadamad Reisiparvlaevad Muu

93,8
103,2

121,3



Landlord-tüüpi sadam mitmekesise ja stabiilse tuluga

Märkused: (1) Reisijad tähendab Reisisadamate segmenti, Kaup tähendab Kaubasadamate segmenti, Muu sisaldab tulu Botnicalt.

(2) HHLA poolt  TS kliendi Transiidikeskuse ASi aktsiate omandamisest teatati märtsis 2018.

41% 33% 

22% 

4% 

Eesti Vabariik

Terminalide operaatorid

Kliendid

Eesti Vabariik

ReisiparvlaevadMuu(1)

Botnica

LaevaliinidRegulaarliinid Kruiis

Kaup(1)Reisijad(1)

(2)

Mitmekesine tulubaas tuntud klientidelt
2017 tulude struktuur

Allikas: Ettevõte



Tuntud kliendid

55% 

34% 

3% 
4% 
4% 

Reisisadamate ärimudel
2017 tulude struktuur

Laevatasud

• Tonnaažitasu laeva kogumahutavuse (GT) alusel iga 

laevakülastuse kohta vastavalt avalikule hinnakirjale

• Jäätmetasu laeva kogumahutavuse (GT) alusel iga 

külastuse kohta, reisilaevadel 1 külastuse eest päevas

• Sildumistasu laeva kogumahutavuse (GT) alusel

Reisijatasud

• Reisijatasu tariif reisija kohta vastavalt avalikule 

hinnakirjale

• Liini- ja kruiisireisijate tariifid sama loogika alusel, kuid 

tariifid erinevad

Kaubatasu

• Lepingulised tariifid reisilaevadega veetava veeremkauba

(ro-ro) eest

Märkused: (1) Muu sisaldab kommunaal jm teenuseid

(2) Tallinna Sadamale kehtivad olulise turujõuga ettevõttele vastavad piirangud reisijate äri puhul, kuid tariifid ei kuulu 

Konkurentsiameti regulatsiooni alla.

Renditulu

• Fikseeritud renditulu TS maad ja ehitisi kasutavatelt 

rentnikelt (kommertskliendid nagu poed, restoranid)

(1)

Cruise

2017 osakaal

Loomulik monopol(2)
✓ Stabiilne reisijate arv✓

Suuremad kliendid

Regulaarliinid

Kruiis

Tulud

Korrigeeritud EBITDA

✓

41% 

50% 

Allikas: Ettevõte



46% 

16% 

24% 

12% 

2% 

Kaubasadamate ärimudel
2017 tulude struktuur

(1)

Cruise

2017 osakaal

Suuremad kliendid

Terminali operaatorid

Laevaliinid

Tulud

Korrigeeritud EBITDA

Allikas: Ettevõte.

Märkused: (1) Muud sisaldab reisijatasu ja tulu muudest teenustest. (2) HHLA poolt  TS kliendi Transiidikeskuse ASi aktsiate omandamisest teatati

märtsis 2018. (3) Võrguteenuste tasud on reguleeritud ja kinnitatakse Konkurentsiameti poolt.

Laevatasud

• Tonnaažitasu laeva kogumahutavuse alusel

• Jäätmetasu

• Sildumistasu

Kaubatasud

• Lepingulised tariifid (maht x tariif = tasu)

• Kaubatasu tariifid vastavalt iga operaatoriga kokkulepitule

• Leppetrahvid kui operaatorid ei käitle kokkulepitud 

minimaalses mahus kaupa

Renditulu

• Fikseeritud renditulu operaatoritelt TS maa ja ehitiste 

kasutamise eest

Elektrienergia müük

• Vastavalt klientide arvestite näitudele

Mitmekesine

kaubamaht

Pikaajalised 

rendilepingud

Määratud min.

mahud
Tuntud kliendid✓ ✓ ✓✓

(2)

33% 

35% 

(3)



Reisiparvlaevade ärimudel
Pikaajaline fikseeritud tulu reisiparvlaevade üleveoteenuse lepingust

Reisiparvlaevade ärimudel

~ 50%

~ 30%

~ 20%

Contract

~ 60%

~ 40%

Collection

Lepinguline 

tulu
Tulu allikad

Püsitasu fikseeritud osa

• Kapitali- ja intressikulude katteks, 

EUR/a põhiselt

Toetus

• Lepingulise tulu ja piletitulu vahe

Piletitulu

Reisitasu

• Muutuvkulu katteks, EUR/reis

• Indekseerimine diiselkütuse hinna

(90%) ja THIga (10%)

Püsitasu muutuvosa

• Püsikulu iseloomuga tegevuskulude 

katteks, EUR/a põhiselt

• Indekseerimine THI (65%) ja Eesti 

palgaindeksiga (35%)

Allikas: Ettevõte.

Märkus: (1) lepingu vastaspooleks oleval Maanteeametil (valitsusasutus) on reisiparvlaeva(de) väljaostu õigus lepinguperioodi lõppedes, summas  

€26.6m laeva kohta, mis võib muutuda lepingus sätestatud tingimustel. Kuigi lepingupooleks on Maanteeamet, siis laeva(de) väljaostuõigus on 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil.

Cruise

2017 osakaal

Klient

Tulud

Korrigeeritud EBITDA

Tulu on tagatud toetuse kaudu✓
Tasude indekseerimine kütuse 

hinna, THI ja palga indeksiga
✓

Tulu ei sõltu veetud reisijate ega 

sõidukite arvust
✓

Eesti Vabariik(1)

22% 

13% 
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Allikas: Ettevõte



Liquid bulk 
- Ship
25%

Liquid bulk 
- Rail
14%

RO-RO
26%

Dry bulk
22%

Containers
10%

General cargo
3%

Landlord-tüüpi sadam mitmekesise ja stabiilse tuluga

19.2m tonni

8.2%

18.7%

4.7%

-17.3%

-32.6%

4.4%2015 – 2017 CAGR

Vedellasti stabiliseerumise
märgid – mahu kasv 2017 IV
ja 2018 I kvartalis (eelneva 

kvartali suhtes)

Konteinerid

Segalast
Vedellast -

laev

Vedellast –
raudtee

Puistlast

Mitmekesine kaupade struktuur
2017 kaubamaht

Allikas: Ettevõte



Põhinäitajad 2015-2017

93,8
103,2

121,3

62,5 66,1 66,5
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Käive kohandatud EBITDAKorrigeeritud EBITDA

Allikas: Ettevõte



Dividendipoliitika*

€31m
€35m

€48m

2015 2016 2017

Riigipoolne ootus stabiilse 
dividendimakse jätkumisele

Vähemalt 70% eelmise aasta 
puhaskasumist alates 2021 ja edasi

2008-2017 keskmiselt makstud
dividend aastas €28m

Vähemalt €30mln dividendi aastas
2019-2020✓

✓

✓

* Ei võta arvesse mis tahes ühekordseid mõjusid ning sõltub turutingimustest, kasvust ja arenguplaanidest, samuti vajadusest 
säilitada mõistlik likviidsus



67,03%4,30%

28,67%

Variant B: max tugiostud

263 000 000 
aktsiat

Võimalikud tugiostud

Võimalikud osalused peale IPOt(1)

NB! Sõltuvalt tugiostude mahust on võimalikud ka erinevad variantide A ja B vahepealsed tulemused

Olemasolevate aktsiate arv 187 595 032 (millest kuni 11 300 000 müüb Eesti riik pakkumisse) 
Uute emiteeritavate aktsiate arv kuni 75 404 968

Stabiliseerimisperioodil võidakse tugiostudena turult tagasi osta kuni 11 300 000 aktsiat

67,03%

4,30%

28,67%

Variant A: tugioste ei teostata

Riik Vabaringlus

263 000 000 
aktsiat

32,97%

71,33%

Märkus: (1) toodud näidete puhul on eeldatud kõigi 75 404 968 uue aktsia välja andmist



Rahvusvaheline institutsionaalne 
pakkumine

Peakorraldajad: • Citigroup Global Markets 
Limited

• Carnegie Investment Bank AB

Kaaskorraldajad:
• Erste Group Bank AG
• Swedbank AS

Jaepakkumine

Peakorraldaja: • Swedbank AS

Kaaskorraldaja • AS LHV Pank

Pakkumist korraldav 
sündikaat

Jaepakkumist saab märkida kõigi Eestis tegutsevate Eesti Väärtpaberikeskuse 
kontohaldurpankade kaudu

IPO korraldajad



• Aktsiaid saab märkida kogu märkimisperioodi jooksul 25.05 – 06.06

• Aktsiate pakkumise hinnavahemik on 1,40-1,80 eurot. Aktsiate märkimisavalduse 
saab jaeinvestor esitada üksnes prospektis toodud aktsiate hinnavahemiku 
ülempiirile vastava hinnaga, st hinnaga 1,80 eurot ühe pakutava aktsia eest.  Aktsia 
lõplik hind ehk pakkumishind on sama kõigile investoritele.

• Aktsiate märkimiseks vajalik summa peab olema kontol enne märkimiskorralduse 
edastamist. Summa broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni, mis on eeldatavasti  
12.juunil.

• Märkimisele piirsummasid kehtestatud ei ole.

• Esimeseks kauplemispäevaks on planeeritud 13. juuni. 
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