
1. Eriomane kokkuvõte 
1.1. Sissejuhatus 
1.1.1. Väärtpaberite nimetus ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) 

Nimi: Blocktrade S.A. klassi B hääleõiguseta ja nimiväärtuseta aktsiad  

ISIN: LU2270551208 

1.1.2. Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh tema juriidilise isiku tunnus (LEI) 
Emitent: Blocktrade S.A., suletud aktsiaselts (société anonyme), on asutatud Luksemburgis ja tegutseb Luksemburgi 
õigusaktide alusel (kaubamärkidena kasutatakse ka märksõnu „Blocktrade“ ja „Blocktrade.com“), on registreeritud 
Luksemburgi äri- ja ettevõtlusregistris (Registre de Commerce et des Sociétés) registrikoodiga B248375 ja kasutab juriidilise isiku 
tunnust („LEI“) 48510028XA7C085L4X50. Edaspidi „Ettevõte“.  

Juriidiline aadress ja peamine tegevuskoht: 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburg, Luksemburgi Suurhertsogiriik  

Veebisait: https://blocktrade.com/; E-mail: info@blocktrade.com; kui ei ole märgitud teisiti, ei kuulu veebisaidilt leitud 
teave selle emitendi pakutava kuni 400 000 000 B-klassi hääleõiguseta aktsia avaliku pakkumise hulka („Pakkumine”). 
Selle pakkumise jaoks on asjakohane ainult selles prospektis toodud teave. 

1.1.3. Prospekti kinnitanud pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed 
Pädeva asutuse asukohariik: Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 283, route d’Arlon, L-1150 
Luksemburg 

T: +352 26 25 1 1; Veebisait: https://www.cssf.lu/en/; E-mail: direction@cssf.lu  

1.1.4. ELi kasvuprospekti kinnitamise kuupäev 
See Prospekt on kinnitatud 31. detsember 2020 ja kehtib kuni 30. detsember 2021. Kohustust prospekti täiendada, kui 
ilmneb uusi olulisi asjaolusid, olulisi vigu või olulisi ebatäpsusi, ei kohaldata, kui prospekt ei ole enam kehtiv.  

1.1.5. Hoiatused 
Seda kokkuvõtet tuleks lugeda kui ELi kasvuprospekti sissejuhatust. Väärtpaberitesse investeerimise üle otsustamisel 
peaks Investor uurima ELi kasvuprospekti tervikuna. Investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest. 
Kui kohtule esitatakse Prospektis sisalduva teabega seonduv nõue, võib hagejast Investorile liikmesriikide õiguse alusel 
tuleneda kohustus kanda Prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist. Tsiviilvastutust kohaldatakse üksnes 
selliste isikute suhtes, kes on esitanud Kokkuvõtte, kaasa arvatud selle tõlked, kuid üksnes juhul, kui see on eksitav, 
ebatäpne või Prospekti muude osadega vastuolus või ei anna koos Prospekti teiste osadega lugedes põhiteavet, mis aitaks 
Investoritel otsustada neisse Väärtpaberitesse investeerimise üle. 

1.2. Põhiteave Emitendi kohta 
1.2.1. Kes on Väärtpaberite Emitent 

Juriidiline vorm, õiguslik alus, asutamisjärgne riik ja tegevus: Blocktrade S.A., suletud aktsiaselts (société anonyme), 
on asutatud Luksemburgis ja tegutseb Luksemburgi õigusaktide alusel (kaubamärkidena kasutatakse ka märksõnu 
„Blocktrade“ ja „Blocktrade.com“), on registreeritud Luksemburgi äri- ja ettevõtlusregistris (Registre de Commerce et des 
Sociétés) registrikoodiga B248375 ja kasutab juriidilise isiku tunnust: 48510028XA7C085L4X50. 

Põhitegevused: Emitent arendab ja litsentseerib tipptasemel tarkvaralahendusi finants- ja digivara valdkonna 
ettevõtetele. Emitendi peamiseks tarkvaralahenduseks on tarkvaralahenduste komplekt ja nendega seotud 
intellektuaalomandi õigused, mis omandati 15. novembril 2020, mida Ettevõte arendab edasi ja mida opereerib all 
määratletud Operaator Ettevõte ja operaatori vahel sõlmitava teenuse/ärikoostöö koostöölepingu alusel, ja mis võimaldab 
lõppkasutajatele kauplemisteenuseid digitaalsete varadega („Platvorm“), koosneb tehnoloogiate hulgas, mis võimaldab 
operaatoritel käitada digitaalsete varadega kauplemise turgu, mis koosneb erinevatest moodulitest: kasutajate liitumise 
moodul, tunne enda klienti („KYC“) moodul, tellimuste haldamise süsteem, tehingute teostamine sobitamissüsteemiga, 
kliendihalduse lahenduste integratsioon, tehingute jälgimise süsteem, vastavusmoodul ja muud asjakohased osad ja 
integratsioonid. Platvorm, algselt välja töötatud Liechtensteinis asuva tarkvaraarendusettevõte poolt ja Emitendi poolt 
ostu- ja litsentsilepingu alusel omandatud 15. novembril 2020, on seadistatud kasutamiseks Ettevõte volitatud 
teenusepakkuja poolt, kelleks on esialgu BlocktradeOperations OÜ, kellele kohaldatakse Eesti õigusakte, kes on asutatud 
31. jaanuaril 2020, registreerimisnumbriga 14901959 ja kes on Eesti Rahapesu Andmebüroos registreeritud virtuaalsete 
varade teenusepakkuja registreerimisnumbriga FTV000299 („Operaator“) ja suudab seetõttu pakkuda lõppkasutajatele 
turvalist, kasutajasõbralikku ja usaldusväärset kauplemiskeskkonda. Pärast CSSF-i registreeringut on Emitendi eesmärgiks 
opereerida Platvormi ise. 

Tegevjuht: Bernhard Blaha, Viin, Austria.  

Kontrollivad aktsionärid: Selle Prospekti kinnitamise kuupäevast on Blocktrade S.A. sihtasutuse EliteClub Foundation 
otsese kontrolli all, kes on emitendi ainuosanikuks. Sihtasutust EliteClub Foundation juhib EliteClub Foundationi 
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nõukogu, mille liikmed nimetab asutaja, pr Silvia Freidl. Emitendil ei ole ühtegi kaudselt kontrollivat ega omavat aktsionäri 
peale sihtasutuse EliteClub Foundation. 

1.2.2. Milline on Emitenti puudutav põhiline finantsteave 
Blocktrade S.A. asutati 6. oktoobril 2020. Seetõttu on esitatud finantsandmed ainult seisuga 16. november 2020. All 
esitatud finantsteave on toodud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele („IFRS“), mida täpsustab 
määrus (EÜ) 1606/2002 ja 10. augusti 1915. aasta äriettevõtete seadusele koos selle täiendustega („Luksemburgi 
äriettevõtete seadus“). All esitatud andmed on reaalsed (mitte pro-forma) ja auditeeritud kvalifitseeritud audiitori poolt 
(Mazars Luxembourg [RCS (Registre du Commerce et des Societes) kood: B159962), juriidiline aadress: 5 rue Guillaume 
Kroll, L - 1882 Luksemburg), kes on andnud märkusteta järeldusotsuse. Audit käsitles ainult all esitatud finantsandmeid. 

Finantsandmed 

Kasumiaruanne  Bilanss 
Netokäive (+) 0 eurot  Varad Väärtus 

seisuga 
16.11.2020 

Omakapital ja 
kohustused 

Väärtus 
seisuga 
16.11.2020 

Tegevuskasum (+) või 
kahjum (-) 

-7222 eurot  Raha 
pangakontodel ja 
kassas 

198 244 
eurot 

Märgitud kapital 
 
 

200 000 eurot 

Kasum (+) või kahjum (-) 
pärast makse 

-7209 eurot  Muu käibevara 
(muud 
võlgnikud) 

804 eurot Majandusaasta kasum 
või kahjum 

-7209 eurot 

Tasuvuskoefitsient (%) Ei kohaldata  Käibevara 
kokku 

199 048 
eurot 

Kapitali ja reservide 
kogusumma 

192 791 
eurot 

Puhastasuvus (%) Ei kohaldata  Materiaalsed 
põhivarad 

- Võlad tarnijatele 5757 eurot 

   Immateriaalsed 
põhivarad 

7 500 000 
eurot 

Võlad 
sidusettevõtjatele 

7 500 500 

   Põhivara kokku 7 500 000 
eurot 

Võlausaldajate 
lõppsaldo 

7 506 257 
eurot 

   KOKKU 
VARAD 

7 699 048 
eurot 

KOKKU (kapital, 
reservid ja kohustised) 

7 699 048 
eurot 

Finantsandmete allikaks on auditeeritud vahefinantsaruanded 6. oktoobrist 2020 kuni 16. novembrini 2020 (lisatud 
Prospekti lisamaterjalina). Üleval toodud tabelites näidatud ja finantsandmete peamistes tulemusnäitajates kasutatud 
alternatiivsed tulemuslikkuse mõõdikud vastavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve alternatiivsete 
tulemuslikkusmeetmete alastele suunistele. 

Finantsandmete välised peamised tulemusnäitajad 
Kasutajate arv 16. novembril 2020: 11 290 * 
* Need andmed põhinevad perioodil enne Platvormi omandamist Emitendi poolt, kui Platvormi opereeris üksus, kes 
selle algselt välja töötas. 
 
Kasutajate arv tähendab nimetatud kuupäevaks Emitendi Platvormil registreeritud kasutajate koguarvu. 
 
Kauplemismaht 16. novembril 2020: 1 100 000 eurot * 
* Need andmed põhinevad perioodil enne Platvormi omandamist Emitendi poolt, kui Platvormi opereeris üksus, kes 
selle algselt välja töötas. 
 
Kauplemismaht tähendab kõigi nimetatud ajaperioodil (päev, nädal, kuu jne) teostatud tehingute väärtust kõigis 
Emitendi Platvormil kaubeldavates paarides. 
 

1.2.3. Millised on Emitendiga seotud konkreetsed põhiriskid 
1.2.3.1. Iduettevõtetega ja äriplaani elluviimisega kaasnevad riskid 

Emitent on tänases majandusvaldkonnas tegutsenud alla kolme aasta ja on seetõttu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee soovituste uuenduse (ESMA viitenumber: ESMA/2013/319), mis viitab 

Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/980, kohaselt iduettevõtja. Emitent on seetõttu kasumieelne (aga mitte 

käibe-eelne) Ettevõte, millel on töötav prototüüp aga tänaseks piiratud kliendibaas, madal võimekus vajadusel mõistliku 

kuluga lisafinantseerimise hankimiseks ja üldine suur üldine suur tõenäosus, et oma finants- ja strateegilise kasvuga seotud 

eesmärke ei suudeta saavutada. Emitendi tulevastes äritulemustes valitseb suur ebakindlus, mis võib kaasa tuua olulisi 

kaotusi investorite kapitalis. 



1.2.3.2. Turutingimustega seotud riskid 
Ettevõtte äritegevust võivad oluliselt mõjutada ülemaailmsed ja konkreetsemalt Euroopa majandustingimused, 
virtuaalvääringute turgude trendid, nende volatiilsus ja Investorite asjakohane huvi. Emitent leiab, et virtuaalvääringute 
turgude tugevalt tsükliline iseloom (mille väljundiks on hinnamullid ja nende purunemine, hinna volatiilsuse tasemete 
muutused, Investorite üldine huvi virtuaalvääringute vastu ja tsükliline kauplemismaht) omab olulist mõju Emitendi 
tulupotentsiaalile turutsükli mistahes seisus. Emitent võib kogeda märkimisväärset negatiivset mõju, kui panustatakse 
oluliselt suure kliendibaasi omamisse, aga järgneb pikaajaline karuturg, madalate kauplemismahtude ja tehingutasudega. 

1.2.3.3. Regulatiivse keskkonnaga seotud riskid 
Ettevõtte äritegevust võivad negatiivselt mõjutada täiendavad või muutuvad regulatiivsed nõuded virtuaalvaluutade suhtes 
üldiselt, plokiahela tehnoloogiate kasutamisele finantsvaldkonnas ja valitsuste laialdasem tegevus selliste tegevuste vastu, 
mille tulemuseks võib olla Platvormi kauplemismahtude oluline vähenemine, kui uute nõuete täitmine on takistavalt 
kulukas või tegevus on teatud riikides otseselt keelatud. Kõik sellised arengud võivad omada Ettevõte tegevusele olulist 
mõju. Ettevõte on esitanud CSSFile virtuaalse varateenuse pakkuja („VASP“) taotluse vastavalt 12. novembri 2004. aasta 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele seadusele, millega võetakse siseriiklikku õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiiv 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta 4. detsember 2001 koos selle täiendustega („Luksemburgi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastane seadus”) aga selle registreerimistaotluse tulemus on veel teadmata. Seetõttu on Platvormi 
opereerimise (Operaatorilt) Ettevõtesse üleviimise kava samuti ebakindel. Peale selle võib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanek krüptovarade turgude ELi raamistiku kohta („MiCAR“) takistada Ettevõte võimekust 
edukalt pakkuda, müüa või litsentseerida võimalikele klientidele tarkvaralahendusi, sest regulatiivsed nõuded suurenevad 
veelgi. 

1.2.3.4. Konkurentsiga seotud riskid 
Ettevõtte tegevusvaldkond (virtuaalvääringutega seotud finantsteenused) on konkurentsitihe ja eeldatavalt see ei muutu. 
Ettevõtte konkurentsieelised võivad väheneda täiendavate hästi varustatud ettevõtete turule sisenemisel. Ettevõte 
konkureerib mitme teguriga, muu hulgas tarkvaralahenduste ja Platvormi üldine kvaliteet, kasutuslihtsus, toimivus ja 
töökindlus. Neid tegureid mõjutab suurenev konkurents, täiendav regulatiivne vastavus, millele saab vastata ainult 
mastaabisäästudega, Emitendist parema tehnoloogiaga või paremate kasumieelsete lähtekulude finantseerimisega, tuluga 
ja/või väiksemate kuludega konkurentide sisenemine turule. 

1.3. Põhiteave Väärtpaberite kohta 
1.3.1. Mis on Väärtpaberite põhitunnused 

Teave Väärtpaberite kohta 

 Tüüp ja klass: Klassi B hääleõiguseta ja nimiväärtuseta aktsiad vastavalt 10. augusti 1915. aasta äriühingute 
seadusele muudetud kujul (“Luksemburgi äriühingute seadus”) 

 Vorm: registreeritud vorm, aktsionäride registri pidamine on Emitendi ainuvastutus 

 Hääleõigus: Väärtpaberitega ei kaasne hääleõigust. 

 Väärtpaberitega kaasnevad õigused: kuuluvad samasse järku kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja 
arvatud hääleõigus), iga Väärtpaber vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale: a) õigus 
proportsionaalsele osale dividendidest, b) õigus proportsionaalsele osale likvideerimisjaotistest vastavalt 
Luksemburgi äriettevõtete seadusele 

 Ülekandmise piirangud: Piirangud puuduvad. Registreeritud aktsiate ülekandmine on võimalik aktsionäride 
registrisse kantud ülekandmise deklaratsiooniga, mis peab olema kuupäevastatud ja allkirjastatud ülekandja ja 
vastuvõtja või nende asjakohaste esindajate poolt vastavalt nõuete määramise regulatsioonile Luksemburgis. 
Ettevõte võib vastu võtta ja aktsionäride registrisse kanda deklaratsiooni, mis on saadetud kirja teel või muud 
dokumendid, mis kajastavad ülekandja ja vastuvõtja vahelist kokkulepet (muu hulgas ka müügileping). 
Luksemburgi tsiviilseadustiku artikli 1322-1 ja Luksemburgi 14. augusti 2000. aasta elektronkaubanduse seaduse 
kohaselt kehtiv elektrooniline allkiri loetakse vastuvõetuks ja õiguslikult siduvaks.  

 Väärtpaberite emiteerimise valuuta: euro 

 Nimiväärtus: nimiväärtuseta 

 Märkimishind: 0,10 eurot 

 Maksimaalne kogu osakapitali osa emissiooni täielikul märkimisel: 20% kogu osakapitalist (klass A 
hääleõigusega aktsiad ja klass B hääleõiguseta aktsiad) 

 Tähtaeg: perpetuiteet 

 Nõudeõiguse järk: samas järgus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus), iga aktsia 
vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale 

 Dividendipoliitika: samas järgus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus). Iga aktsia 
vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale 



1.3.2. Kus Väärtpaberitega kaubeldakse? 
Emissiooni järel ei kaubelda Väärtpaberitega üheski kauplemiskohas ja Emitent ei ole esitanud ühtegi taotlust 
Väärtpaberitega kauplemise alustamiseks. Emitent võib enda kaalutlusõigusel esitada taotluse kauplemise lubamiseks 
ükskõik millises kauplemiskohas. 

1.3.3. Väärtpaberitega kaasnev garantii 
Väärtpaberitega ei kaasne garantiid.  

1.3.4. Mis on Väärtpaberitele omased põhiriskid? 
1.3.4.1. Hääleõigusega seotud riskid 

Väärtpaberitega ei kaasne hääleõigust. Investoritel puudub võimalus hääletada Ettevõte tegevuses olemas olevate osanike 
vastu. Luksemburgis kohaldatav õigus tagab otseselt aktsiaklassi puudutavates küsimustes hääletamist puudutavate 
küsimuste korral teatud kaitse aga kaudsed küsimused otsustatakse (kvalifitseeritud) häälteenamusega. Osanike enamuse 
langetatud otsustel võib olla Väärtpaberite väärtusele kaudne negatiivne mõju. 

1.3.4.2. Võimalik lahjendusrisk 
Luksemburgi äriettevõtete seaduse ja Autoriseeritud kapitali (Emitendi 6. oktoobril 2020 kinnitatud põhikiri) järgi annab 
osanike üldkoosolek Emitendi direktorite nõukogule volituse suurendada, ühel või mitmel korral, kapitali ja emiteerida 
kuni 1 600 000 000 klassi B hääleõiguseta aktsiat („Autoriseeritud kapital“) (ja millest 400 000 000 aktsiat emiteeritakse 
selle Prospekti alusel) viie aasta jooksul alates autoriseeritud kapitali sätete kinnitamisest Emitendi põhikirjas. Sellest 
tulenevalt võib Emitent emiteerida samu või erinevaid finantsinstrumente, mis võivad lahjendada varasemat omandi 
proportsiooni ja vastavat omakapitali summat, millele on õigus selle Prospekti alusel omandatud Väärtpaberite omanikel. 

1.3.4.3. Väärtpaberite likviidsuse riskid 
Emitent ei ole esitanud taotlust Väärtpaberitega kauplemiseks ja võib aga ei pruugi seda enda kaalutlusõigusel teha. 
Senikaua ei pruugi Investoritel olla võimalik Väärtpaberite soovi korral müümine või võib müümine olla võimalik ainult 
börsivälistes kauplemiskohtades („OTC“) ja märkimisväärse hinnasoodustusega. 

1.4. Põhiteave Väärtpaberite avaliku pakkumise kohta 
1.4.1. Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse Väärtpaberisse investeerida 

Pakkumuse kogumaht: 400 000 000 Väärtpaberit 

Nimiväärtus: nimiväärtuseta 

Märkimishind: 0,10 eurot 

Investori poolt märkimisel tasutavad maksud või kulud: märkimise ajal ei võeta investorilt makse ega kulusid. 

Märkimise protsess ja üldine kõlblikkus: Selle Prospekti kohaselt pakutavaid Väärtpabereid saavad omandada ainult 
füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv liikmelisus Ettevõtes ELITECLUB International, juriidilise aadressiga 
Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, postkast: 341041, Dubai, Araabia Ühendemiraadid, 
registreerimisnumbriga 2736, kelle eesmärgiks on pakkuda ettevõtlusklubi raamistikus („EliteClub“) eksklusiivseid 
teenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Liikmelisus peab olema kehtiv 3. detsembril 2019 (GMT) või enne seda. Kui 
kvalifitseeruv EliteClubi liikmelisus on registreeritud juriidilise isiku poolt, siis on kvalifitseeruvaks isikuks 1) asjakohane 
juriidiline isik või 2) asjakohase juriidilise isiku tegelik tulusaaja või 3) asjakohase juriidilise esindaja või vahendaja, kellel 
on volitus EliteClubi liikmekonto kasutamiseks; seejuures ei tohi kvalifitseeruvate isikute arv ületada juriidilise isiku 
registreeritud ainulaadsete liikmekontode arvu ja kõlblikkust hinnatakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel. 
Kõlblikkus ei ole ülekantav. Emitent ei võta vastu kõlbmatute isikute tehtud tehinguid ja need tagastatakse sellistele 
Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite emiteerimist. Pangakontole tehtavatele ülekannetele kehtivad all 
kirjeldatud tehingutasud (ülejäänud kulud jäävad Investori kanda).  

Märkimise protsess koosneb kahest etapist: 

MÄRKIMISE PROTSESSI ESIMENE ETAPP 

Periood: 11.01.2021 – 29.01.2021 * 
(* Emitent võib märkimise perioodi esimese etapi lõpetada, kui Väärtpaberite Pakkumus märgitakse täielikult 
enne selle lõppu.) 

Pakkumise maht: 400 000 000 Väärtpaberit 

Minimaalne 
märkimine Investori 
kohta: 

1 000 Väärtpaberit 

Maksimaalne 
märkimine Investori 
kohta: 

EliteClubi liikmetase 1 (Rising Star): 40 000 Väärtpaberit  
EliteClubi liikmetase 2 (Executive): 120 000 Väärtpaberit  
EliteClubi liikmetase 3 (VIP): 400 000 Väärtpaberit.  



Ülemärkimise 
reeglid:  

Väärtpaberid jaotatakse Investoritele saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel vastavalt 
vahendite vastuvõtmise ajatemplile Emitendi kapitali suurendamise kontol 
(„Pangakonto”). Kõik Investori makstud vahendid, mis ületavad märkimise protsessi esimese 
etapi maksimaalset märkimise summat kantakse edasi ja neid kasutatakse märkimise protsessi 
teises etapis saadaval Väärtpaberite märkimiseks vastavalt asjakohastele reeglitele ja tingimustele 
(vt all). Kui Pakkumuse raames saadaval Väärtpaberid märgitakse täis märkimise protsessi 
esimesel etapil, siis märkimise protsessi teist etappi ei avata ja võimalikud ülemäärased vahendid, 
pärast Pakkumuse täielikku märkimist, („Ülemäärased vahendid“) tagastatakse Investoritele 
ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. 

Märkimise 
ebaõnnestumise 
reeglid: 

Kõik märkimise protsessi esimeses etapis märkimata jäänud Väärtpaberid pakutakse märkimise 
protsessi teises etapis, vastavalt asjakohastele reeglitele ja tingimustele (vt all), ainult 
Investoritele, kes on juba Pakkumuse esimeses etapis Väärtpabereid märkinud. Märkimise 
protsessi esimeses etapis osalenud Investoritel on õigus märkida märkimise protsessi teises 
etapis pakutavaid Väärtpabereid. 

Märkimishind: 0,10 eurot/Väärtpaber* 
(* Iga kvalifitseeruv Investor saab lunastada määratud koguses elektroonilisi allahindluspunkte, mis on antud 
konkreetsele EliteClubi liikmele („Prioriteetsuspunktid“). Prioriteetsuspunkte saab kasutada ainult 
märkimise protsessi esimeses etapis ja kuni Investori kohta ette nähtud maksimaalsele märkimise summani, 
kusjuures iga prioriteetsuspunkt annab Investorile Väärtpaberi märkimishinnast 50% allahindluse). 
Prioriteetsuspunktid annavad EliteClubi liikmetele õiguse saada selles Prospektis pakutud Väärtpaberite 
hinnalt allahindlust, kuid prioriteetsuspunktid ei ole ise Väärtpaberite vastu vahetatavad. 
Prioriteetsuspunktidel ei ole sisemist väärtust ja tegemist ei ole vautšeriga, vaid allahindluskupongiga, mille saab 
lunastada ühe Väärtpaberi kohta kehtiva 50% märkimishinna allahindluse vastu. 

 

MÄRKIMISE PROTSESSI TEINE ETAPP 

Periood: 03.03.2021 – 18.03.2021 * 
(* Emitent võib märkimise perioodi teise etapi lõpetada, kui Väärtpaberite Pakkumus märgitakse täis 
enne selle lõppu.) 

Pakkumise maht: Märkimise protsessi esimeses etapis märkimata jäänud Väärtpaberite arv 

Täiendavad 
kõlblikkuskriteeriumid: 

Peale üldiste kõlblikkuskriteeriumite on märkimise protsessi teises etapis kvalifitseeruvad 
Investorid, kes vastavalt asjakohastele reeglitele ja tingimustele (vt all), juba Pakkumuse 
esimeses etapis Väärtpabereid märkinud. 

Minimaalne märkimine 
Investori kohta: 

1 000 Väärtpaberit 

Maksimaalne 
märkimine Investori 
kohta: 

40 000 000 Väärtpaberit (lisaks märkimise protsessi esimese etapi maksimaalsele 
märkimisele). 

Ülemärkimise reeglid:  Väärtpaberid jaotatakse Investoritele saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel 
vastavalt vahendite vastuvõtmise ajatemplile ette nähtud Pangakontol. Kõik märkimise 
protsessi teise etapi maksimaalset märkimissummat ületavad vahendid tagastatakse 
Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. Kui Pakkumuse raames saadaval 
Väärtpaberid märgitakse täis enne märkimise protsessi teise etapi lõppu, siis võimalikud 
ülemäärased vahendid, pärast Pakkumuse täielikku märkimist, tagastatakse Investoritele ühe 
kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. Pangakontole tehtavatele ülekannetele kehtivad all 
kirjeldatud tehingutasud (ülejäänud kulud jäävad Investori kanda).  

Märkimise 
ebaõnnestumise 
reeglid:  

Väärtpabereid, mida märkimise protsessi teise etapi lõpuks ei märgita, ei emiteerita. 

Märkimishind: 0,10 eurot/Väärtpaber 

Pakkumuse tühistamine või peatamine: Emitent võib Pakkumuse igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta või 
peatada. Konkreetsemalt võib Pakkumuse igal ajal tühistada, kui Emitent leiab, et Pakkumusega jätkamine on 
ebapraktiline või ebasoovitatav, muu hulgas näiteks järgmistel põhjustel: i) Väärtpaberite piiramise oluline piiramine, ii) 
Ettevõte äritegevuse oluline kadu või häire, iii) ettevõtet mõjutavad muud olulised kahjulikud muudatused või arengud. 
Pakkumuse tagasivõtmisel, tühistamisel või peatamisel tagastatakse ülemäärased vahendid Investoritele ühe kuu jooksul 
pärast vastavat tagasivõtmist, tühistamist või peatamist. 

Ümardamise reeglid: Kõik ülemäärased vahendid, mille tulemuseks oleks osaline Väärtpaberite märkimine, tagastatakse 
Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. 



Mitme märkimise reeglid: Iga Investor võib Väärtpabereid märkida korduvalt, kuni individuaalse maksimaalse 
märkimise summa täitumiseni. 

Märkimise vähendamine, investeeringu tagasi võtmise reeglid: Investorid, kes on Väärtpaberite märkimiseks 
kasutatavad vahendid juba pangakontole üle kandnud aga soovivad märkimise summat vähendada või investeeringust 
loobuda, saavad seda kuni märkimise protsessi lõpuni teha, kui teavitavad soovist Emitenti e-posti aadressil 
sto@blocktrade.com. Pärast protsessi lõppu ei ole muudatused enam võimalikud. Sellistele Investoritele tagastatakse 
ülemäärased vahendid ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust.  

Vahendite hilinenud tasumise poliitika: Emitent ei võta vastu vahendeid, mis laekuvad pangakontole pärast märkimise 
protsessi lõppu ja sellised vahendid tagastatakse asjakohastele Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. 

Tulemuste avalikustamine: Märkimise protsessi esimese etapi ebaõnnestumisel avalikustab Emitent esimesel 
võimalusel, aga mitte hiljem kui viie päeva jooksul pärast märkimise protsessi esimese etapi lõppu, enda veebisaidil selle 
Pakkumuse esialgsed tulemused pärast esimest etappi. Sellisel juhul avaldab Emitent Investoritele suunatud teate, milles 
määratakse märkimise protsessi teise etapi algus, keskus ja tulemuste avalikustamise kuupäev. Seejuures ei kesta märkimise 
protsessi teine etapp üle kahe kuu.  

Emitent avalikustab selle Pakkumuse täielikud üksikasjalikud tulemused enda veebisaisaidil kahe kuu jooksul pärast 
märkimise protsessi teise etapi lõppu.  

Selles Prospektis pakutud Väärtpaberid pakutakse märkimiseks, mitte müügiks.  

Pakkumuse hinnangulised kulud: 5% selle Pakkumuse kogutulust, hinnanguliselt 2 miljonit eurot, kusjuures selle 
summa maksab Emitent Pakkumuse tulust pärast kapitali suurendamise registreerimist. 4% tuludest tuleb maksta 
pakkujale (CM-Equity AG paigutus- ja lisateenuste osutamise eest), 0,6% makseteenuseid osutavale krediidiasutusele ja 
kuni 0,4% konsultatsiooniteenuste ja vastavustarkvara eest, mida kasutatakse investorite isikutuvastuseks. 

Ülejäänud kulud jäävad Investori kanda: Panga hinnakirja kohased tehingutasud ülemäärase summa ja/või hilinenud 
vahendite tagastamisel. Tehingutasud peetakse kinni tasutud vahenditest. Ülemäärast summat ja/või hilinenud vahendeid 
Investorile ei tagastata, kui tehingutasud on nimetatud summadest suuremad. Pakkumuse märkimiseks tasutud summadelt 
ei arvestata intresse.  

Väärtpaberite eelisõigus: Kui Ettevõte emiteerib tulevikus sama tüübi ja klassiga täiendavaid Väärtpabereid põhikirjas 
lubatud autoriseeritud kapitali järgi, siis on Väärtpaberite igakordsel omanikul eelisõigus ja nõudeõigus sama tüüpi ja klassi 
finantsinstrumentide osale, mis vastab omaniku varasemale osakaalule Ettevõte osakapitalist. Emitendi põhikiri annab 
direktorite nõukogule tulevaste autoriseeritud kapitali raames teostatavate kapitali suurenduste puhul õiguse soodustatud 
märkimise õiguse tagasi võtmiseks. 

Olemas olevate aktsionäride osaluse eeldatav lahjendus: 20% selle Pakkumuse mahu Väärtpaberitest on märkimise 
eelisõigusega. 

Ettevõte olemas olevate aktsionäride eelisõigus: Kõik olemas olevad aktsionärid on loobunud enda eelisõigusest selle 
Pakkumuse Väärtpaberite märkimiseks. Märkimise eelisõigus ei ole ülekantav teistele isikutele.  

Jaotuskava: Märgitud Väärtpaberite eest tuleb täielikult tasuda enne märkimise protsessi lõppu. Investoritele jaotatakse 
ainult Väärtpaberid, mille eest on tasutud selle Prospekti kohane märkimise summa täies ulatuses. Ülemäärased vahendid 
tagastatakse. Pangakontole makstud vahendit ei kogu intresse. Ülemäärased vahendid tagastatakse ühe kuu jooksul pärast 
Väärtpaberite jaotust. Väärtpaberid jaotatakse 15 tööpäeva jooksul pärast selle Prospekti alusel emiteeritud Väärtpaberite 
registreerimiseks vajalikku osakapitali suurendamist. Registreerimine toimub ühe kuu jooksul pärast märkimise protsessi 
lõppu ja Emitendi aktsionäride registri asjakohaste kannete tegemist. Selle ajani ei ole võimalik aktsionäride registrit 
uuendada või Väärtpaberitega kaubelda. Investoreid teavitatakse Väärtpaberite edukast jaotamisest 15 tööpäeva jooksul 
pärast selle Prospekti alusel emiteeritud Väärtpaberite registreerimiseks vajaliku osakapitali suurendamist.  

1.4.2. Miks see ELi kasvuprospekt koostatakse 
Eesmärgiga ära kasutada soodsaid regulatiivseid arenguid plokiahela ja selle rolli osas finantsteenuste valdkonnas, on 
Emitent otsustanud agressiivselt jätkata enda Platvormi arendamist ja laiendada teenuste pakkumist rahvusvaheliselt, ning 
võimaldada EliteClubi liikmetel osaleda Emitendi arendamisel. 

Laekuva tulu kasutamine ja hinnanguline netosumma: Tulu kasutamise eeldatav struktuur on esitatud alljärgnevalt. 
See on jaotatud iga peamise sihtotstarbe järgi ja esitatud nende kasutamise prioriteetsuse järjekorras, eeldades, et netotulu 
vastab Emitendi hinnangutele. 

Tegevus Hinnanguline netosumma (sh %) 

Turundus ja kommunikatsioon 14 440 000 eurot (38%) 

Tehnoloogia soetamine ja Platvormi täiendav arendamine 11 020 000 eurot (29%)  

Käibekapital, likviidsus, solventsus ja finantsid 6 840 000 eurot (18%) 

Õigusnormidele vastavus 1 900 000 eurot (5%) 



Inimressursid 1 900 000 eurot (5%) 

Ettevõtete areng 1 900 000 eurot (5%) 

 

Emitent eeldab, et Pakkumuse kogutulu on 40 miljonit eurot, millest hinnanguliselt 5% moodustab selle Pakkumuse kulu 
ehk Pakkumuse hinnanguline netotulu on 30 miljonit eurot. 

Pakkumise või kauplemisele võtmisega seotud kõige olulisemad huvide konfliktid: Pakkumisega ei kaasne olulist 
huvide konflikti. 

1.4.3. Kes on pakkuja ja/või kauplemisele võtmise taotleja 
CM-Equity AG, Saksamaa õiguse alusel tegutsev ja Saksamaal asutatud piiratud vastutusega äriühing, juriidilise 

aadressiga ja peamise tegevuskohaga aadressil Kaufingerstraße 20, 80331 München, Saksamaa; Saksamaa äriregistri 

numbriga HRB 143533, mis on registreeritud Müncheni piirkonnakohtus, juriidilise isiku tunnusega (LEI) 

529900FYFELVOBF2P080 („CM-Equity AG“) ja Cryptix d.o.o., Sloveenias asutatud osaühing, mis tegutseb 

Sloveenia ja Saksamaa õigusaktide alusel (Väärtpaberite paigutamise teenuste pakkumisel ilma siduva kohustuseta 

nimetatud CM-Equity esindajana), juriidilise aadressiga ja peamise tegevuskohaga aadressil Ameriška ulica 8, 1000 

Ljubljana, Sloveenia; Sloveenia äriregistri numbriga 8333041000, kes tegutseb finantsinstrumentide paigutusäri 

kontekstis vastavalt KWG paragrahvi 1 lõike. 1a lausele 2 nr 1c, eranditult Ettevõte CM-Equity AG nimel ja vastutusel  
(„Cryptix d.o.o.“).   


