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11. mail 2006 lõppes AS Eesti Ehitus (“Ettevõte”) aktsiate esmane avalik pakkumine.  

Koos aktsiate avaliku pakkumisega jaeinvestoritele Eestis toimus aktsiate suunatud pakkumine 
kutselistele investoritele Eestis ja mujal Euroopas (institutsionaalne pakkumine). Pakkumine hõlmas 
kokku 2 950 324 aktsiat, millest 1 499 536 pakkus müügiks Ettevõtte emaettevõtja AS EE Grupp ning 
1 450 788 olid Ettevõtte poolt emiteeritavad uued aktsiad. Lisaks oli pakkumise peakorraldajale 
AS-le Suprema Securities antud õigus jaotada täiendavalt 327 814 aktsiat.  

Pärast pakkumise perioodi lõppu otsustasid Ettevõte ning AS EE Grupp määrata pakkumishinnaks 
89,97 krooni aktsia kohta. 

Kokku jaotati pakkumise raames 3 278 138 aktsiat (sealhulgas 327 814 aktsiat ülejaotamise käigus), 
millest 2 901 153 aktsiat (ligikaudu 88,5%) jaotati institutsionaalse pakkumise raames ning 376 985  
aktsiat (ligikaudu 11,5%) avaliku pakkumise raames, mille hulgas Ettevõtte, tema tütarettevõtjate, 
AS-i EE Grupp ning AS Eurox töötajatele ning nõukogu ja juhatuse liikmetele ja lähikondsetele 
(“Töötajad”) jaotati kokku 76 094 aktsiat.  

Kutseliste investorite kogunõudlus oli kokku 22 702 505 aktsiat, mis on ligikaudu 8 korda suurem 
neile jaotatud aktsiate koguarvust. Jaeinvestorite kogunõudlus oli kokku 2 261 725 aktsiat, mis on 
ligikaudu 6 korda suurem avaliku pakkumise raames jaotatud aktsiate koguarvust.  

Avaliku pakkumise raames jaotati aktsiaid järgmiselt. 

Garanteeritud individuaalseks jaotiseks oli pakkumise tingimuste kohaselt 100 aktsiat. 
Ostukorraldused vahemikus 1 kuni 100 aktsiat (kaasa arvatud) rahuldati täielikult. Garanteeritud 
jaotisena jaotati kokku 185 837 aktsiat ehk ligikaudu 49 % kõigist avaliku pakkumise raames jaotatud 
aktsiatest.  

Investoritele, kes esitasid ostukorraldused vahemikus 101 kuni 200 aktsiat (kaasa arvatud), jaotati 
100 aktsiat pluss 70% osast, mis ületas 100 aktsiat.  

Investoritele, kes esitasid suuremad ostukorraldused kui 200 aktsiat, jaotati 100 aktsiat pluss 70% 
osast, mis jäi 101 ja 200 aktsia (kaasa arvatud) vahele, pluss 1,45% osast, mis ületas 200 aktsiat. 

Pärast eeltoodud jaotusastmete alusel aktsiate jaotamist jäi veel jagamata väike kogus aktsiaid, mis 
jaotati investorite vahel juhuslikkuse alusel. 
 
Töötajatele anti jaotamisel eelisseisund, mille kohaselt rahuldati kõikide Töötajate ostukorraldused 
vahemikus 1 kuni 5 000 aktsiat (kaasa arvatud) täielikult. Ostukorralduste osa, mis ületas 5 000 
aktsiat, jäeti rahuldamata. 

Avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 17. mail 2006 
või sellele lähedasel kuupäeval meetodil “väärtpaberiülekanne makse vastu”.  

Investor võib saada informatsiooni talle jaotatud aktsiate arvu kohta pärast arvelduse toimumist tema 
vastavat väärtpaberikontot haldavale kontohaldurile esitatud järelepärimise alusel kontohalduri poolt 
kehtestatud tingimustel. 

Kauplemine Ettevõtte aktsiatega Tallinna Börsil algab eeldatavasti 18. mail 2006 või sellele lähedasel 
kuupäeval.�


