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Taust - Euroopa
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15.12.2004 

direktiiviga nõutakse, et Euroopa kapitaliturgude 
integratsiooni aktiivseks edendamiseks tuleb 
ühenduse tasandil paremini korraldada investorite 
juurdepääs emitentide kohta käivale teabele.

• Kõige muu hulgas eesmärgiks luua elektrooniline 
võrk või võrguplatvorm, mille kaudu oleks 
võimaldatud lihtne ja tsentraalne ligipääs 
liikmesriikide emitente puudutavale 
informatsioonile.



Taust - Euroopa
• Süsteemid igas 

liikmesriigis individuaalsed 
(ühes võib ka mitu).

• Andmed säilitatakse riigi 
(OAM-i) tasandil.

• Välistada andmete 
dubleerimine.

• Teatavad ühtsed 
printsiibid, mis tagaksid 
ühendatavuse.

• Usaldusväärsus ja 
turvalisus.

• Ajaloo säilitamine.



Taust - Euroopa
• Püstitatud eesmärgi saavutamiseks anti 

11.10.2007 välja Euroopa Komisjoni soovitus, mis 
sisaldab nõudeid:
• tagamaks salvestussüsteemide vajaliku paindlikkuse, et 

kohandada need elektroonilise võrgu toimimisega;
• turvalisusele seoses andmete edastamise, 

salvestamise ja andmetele juurdepääsuga;
• tagamaks kindluse esitatud teabe päritolu ja sisu 

suhtes;
• päringumehhanismide ja teenuse toe osas;
• hinnapoliitika ühtne riigisisesele ja -välisele kasutajale.



Taust - Eesti
• Väärtpaberituru seadus

• § 184-6 lg 2 - Emitent või isik, kes on emitendi 
nõusolekuta taotlenud väärtpaberite turul kauplemisele 
võtmist, avalikustab korraldatud teabe kujul, mis 
võimaldab sellele kiiresti juurde pääseda ühetaolisel 
moel, ja teeb selle teabe kättesaadavaks käesoleva 
paragrahvi lõikes 5 nimetatud süsteemis. …

• § 184-6 lg 5 - Inspektsioon haldab korraldatud teabe 
tsentraalset salvestamise süsteemi või määrab seda 
süsteemi haldava isiku.

• FI juhatuse otsus hallata ise korraldatud teabe 
tsentraalset salvestamise süsteemi.



Eesti salvestamise süsteem “OAM”
• Esialgne süsteemi spetsifikatsioon ning 

hankelepingu projekt koostati oktoobris 2008.
• Novembris kuulutati välja hange, avaldati teade 

ning saadeti dokumentatsioon otse 13-le Eestis 
tegutsevale IT ettevõttele.

• Lõppvooru kvalifitseerus 5 pakkumust.
• Hanke võitis Uptime Development OÜ.
• Arendustöödega alustati veebruaris ja ametlik Go

Live planeeritud august 2009.



Eesti salvestamise süsteem “OAM”
• Hetkel on süsteem testimise järgus ning 

funktsionaalsus tasemel, mis võimaldaks 
emitentidel süsteemiga tutvuda ning FI soov 
saada võimalikult palju tagasisidet enne GO Live.

• Juhendmaterjal on koostamisel ning avaldatakse 
hiljemalt juuli lõpus.

• Süsteemi olulisemad märksõnad:
• ID kaart, m-ID, RSS, meililist, insider tehingud, FI 

teated, lisainformatsioon ning artiklid nii emitentidele 
kui ka investoritele;

• veebiteenus ja OMX-ga liidestamine.


