
EfTEN Real Estate Fund III AS-i (edaspidi Fond) uute aktsiate märkimise juhis

1. Fond pakub märkimiseks 1 000 000 uut aktsiat. Pakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele        
Eestis. "Eestis olevaks" loetakse isikud, kellel on avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaalis. 

2. Iga uue aktsia pakkumishind on 16 eurot, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 6 eurot ülekurss. 
3. Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. 
4. Fondi olemasolevatel aktsionäridel s.t isikutel, kes on kantud Fondi aktsionäride nimekirja 07.05.2019 Nasdaq CSD 

tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Eeltoodu 
ei piira olemasolevate aktsionäride õigust märkida uusi aktsiaid rohkem või vähem või uusi aktsiaid mitte märkida.

5. Fondi uute aktsiate märkimisperiood algab 16.05.2019 kl 09.00 ja lõppeb 31.05.2019 kl 16.00. 
6. Aktsiate märkimiseks tuleb investoril märkimisperioodi jooksul esitada märkimiskorraldus Nasdaq CSD SE Eesti 

filiaali kontohalduri vahendusel, võttes ühendust kliendihalduriga telefoni teel, elektrooniliste kanalite kaudu või 
muul investori kontohalduri poolt pakutaval viisil. Esindajakonto kaudu võib investor märkimiskorralduse esitada 
ainult siis, kui ta volitab esindajakonto omanikku kirjalikult avaldama investori isikut registripidajale ja Fondile. 
Kontohaldurite nimekiri on kättesaadav Nasdaq CSD  veebilehel https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-turuosa-
listele/kontohaldurite-nimekiri/

7. Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:  

8. Enne märkimist tutvuge kindlasti Fondi aktsiate pakkumise prospektiga, mis on kättesaadav fondi asukohas Tallinnas A. 
Lauteri 5 (III korrus) ja elektrooniliselt Fondi kodulehel www.eref.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee. Lisaks 
on prospekt on kättesaadav ka börsi infosüsteemi kaudu.

9. Lisainformatsiooni saab Fondi asukohas Tallinnas A. Lauteri 5 (III korrus) või telefoni teel 655 9515 või e-posti teel 
info@eften.ee.

Väärtpaberikonto omanik:

Väärtpaberikonto:

Kontohaldur:

Väärtpaber:

ISIN kood:

Väärtpaberite arv:

Hind (aktsia kohta):

Tehingu hind:

Tehingu vastaspool:

Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:

Tehingu vastaspoole kontohaldur:

Tehingu väärtuspäev:

Tehingu liik:

Tehingu arveldamine:

Investori nimi

Investori väärtpaberikonto number

Investori kontohalduri nimi

EfTEN Real Estate Fund III aktsia täiendav 5

EE3800046817

Pakutavate Aktsiate arv, mida investor soovib märkida

16,00 eurot

Pakutavate Aktsiate arv, mida investor soovib märkida,
korrutatuna Aktsiate hinnaga

EfTEN Real Estate Fund III AS

99102006845

Swedbank AS

10.06.2019

„ost“

„makse vastu“
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