
LHV Täiendav Pensionifond – tingimuste muudatuste põhjendus ning fondi arengule ja 

osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs 

Käesolev ülevaade on LHV Täiendava Pensionifondi (edaspidi: fond) tingimuste muudatuste 
põhjendus ning muudatustega fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs. 

o Fondi investeerimispoliitika ja osakutega seotud õigused ei ole oluliselt muutnud ning 
osakuomanike jaoks olulisi muudatusi ei ole tehtud. 

o Muudatustega ei kaasne fondi depoolepingu muutmist. 

o Fondi tegevuse eesmärgi all on täpsustatud, et fondivalitseja ei garanteeri osakuomanikele 
fondi tehtud investeeringu tulusust. 

o Investeerimispoliitika põhiprintsiipide all on täpsustatud, et juhul, kui fondivalitseja peab 
mõistlikuks osakuomanike huvides hoida aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide 
osakaalu madalamal kui 75%, võib selliste investeeringute osakaal olla oluliselt alla 75% fondi 
varadest. Nii kehtivate kui ka muudetud tingimuste järgi võib fondis aktsiate osakaal olla 
vahemikus 0% kuni 95%. 

o Investeerimispiirangud on koondatud tingimustes eraldi punkti alla. 

o Tingimustesse on lisatud järgmised investeerimisfondide seadusest tulenevad piirangud ja 
reeglid, mis kehtisid fondile ka juba enne tingimuste muudatust, kuid nende lisamine 
tingimustesse teeb tingimused ülevaatlikumaks: 

o fondi vara võib investeerida pandikirjadesse kuni 100%; 

o fondi varasse kuuluvaid esemeid ei või pantida, muul viisil koormata ega tagatiseks 
anda, välja arvatud juhul, kui see toimub fondi arvel tehtud tehingu täitmise 
tagamiseks või laenu tagamise eesmärgil; 

o fondi vara ei või investeerida väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mis annavad 
õigusi väärismetallide suhtes; 

o fondi vara võib investeerida tingimustes nimetatud riikide valuutades; kogu 
välisvaluuta avatud netopositsioon ei või moodustada rohkem kui 50% fondi varadest 
(ei kohaldata euro suhtes); 

o lisaks tingimustes loetletud investeerimispiirangutele peab fondivalitseja fondi varade 
investeerimisel võtma arvesse kõiki teisi piiranguid ja nõudeid õigusaktides sätestatud 
riskide hajutamiseks; 

o fondi vara investeerimisel ei pea järgima riskide hajutamise piiranguid aktsiate ja 
võlakirjade märkimisõiguse kasutamisel; 

o riskide hajutamise piiranguid võidakse ajutiselt mitte järgida, kui see on tingitud 
fondivalitsejast mitteolenevatest põhjustest, kusjuures fondivalitsejast 
mitteolenevateks põhjusteks loetakse muu hulgas ostueesõiguse kasutamist 
väärtpaberite omandamisel, fondiemissiooni, väärtpaberite turuväärtuse muutumist ja 
muid seesuguseid põhjusi, kui fondi arvel tehtavate tehingute eesmärk on riskide 
hajutamise piirangute järgimise alustamine, arvestades osakuomanike huve; 

o väärtpaberi, mille pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerija või korraldaja 
vastavalt väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatule on 
fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing, emissiooni mahust 
võib fondi arvel nimetatud väärtpabereid märkida kuni 5% ulatuses. 



o Tingimustes on muudetud järgmisi investeerimispiiranguid: 

Kehtiv regulatsioon Muudetud regulatsioon Muudatuse põhjendus Mõju osakuomanikule Muudatuse 
olulisus 

Arvestades õigusaktides ja Tingimustes 
sätestatud piiranguid võib Fondi vara investeerida: 
• Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna või 

Ameerika Ühendriikide väärtpaberiturul 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
rahaturuinstrumentidesse kokku kuni 100% 
ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest; 

• Šveitsi, Jaapani või Kanada väärtpaberiturul 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
rahaturuinstrumentidesse kokku kuni 50% 
ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest; 

• Austraalia, Aserbaidžaani, Argentiina, 
Brasiilia, Hiina, Hongkongi, Horvaatia, 
Lõuna-Aafrika Vabariigi, Singapuri, Tšiili, 
Ukraina või Venemaa väärtpaberiturul 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
rahaturuinstrumentidesse kokku kuni 10% 
ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. 

• Käesolevas punktis kehtestatud piirangud 
kohalduvad ka valuutasse, krediidiasutuste 
hoiustesse ja võlakirjadesse investeerimisel. 

4.3 Fondi vara võib kuni 100% ulatuses investeerida 
väärtpaberitesse (väärtpaber on Tingimuste tähenduses 
punktides 4.1.1-4.1.3, 4.1.5 ja 4.1.7 nimetatud väärtpaber), 
mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele 
järgmistest tingimustest: 
4.3.1 väärtpaberitega kaubeldakse Eesti, Euroopa 
Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriigi (edaspidi Lepinguriik), 
Ameerika Ühendriikide, Šveitsi, Jaapani, Kanada, Austraalia, 
Aserbaidžaani, Argentiina, Brasiilia, Hiina, Hongkongi, 
Horvaatia, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Singapuri, Tšiili, Ukraina 
või Venemaa reguleeritud väärtpaberiturul; 
4.3.2 väärtpaberitega ei kaubelda punktis 4.3.1 nimetatud 
riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid nende 
emiteerimise tingimuste kohaselt kuuluvad nad mõne punktis 
4.3.1 nimetatud riigi väärtpaberibörsil noteerimisele hiljemalt 
12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist. 
4.4. Lisaks punktis 4.3 sätestatule võib Fondi vara 
investeerida punktis 4.3 nimetamata 
rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad vähemalt ühele 
investeerimisfondide seaduse §-s 257 lõige 2 toodud 
tingimusele. 
4.5. Fondi vara võib punktides 4.3 ja 4.4 nimetamata 
väärtpaberitesse investeerida kuni 10% ulatuses Fondi varade 
turuväärtusest. 

Tingimuste muutmisega antud osas on 
viidud piirangud standardsele kujule (nt 
sarnasele kujule vastavate piirangutega 
LHV kohustuslike pensionifondide 
tingimustes). 

Fondivalitseja lähtub fondi varade 
investeerimisel fondi tegevuse 
eesmärgist, mis on riskide hajutamise 
põhimõttel fondi vara väärtuse 
pikaajaline kasvatamine, mistõttu ei too 
protsentuaalsete piirangute kadumine 
teatud riikide väärtpaberiturgudel 
kaubeldavate väärtpaberite osas kaasa 
muudatusi igapäevases 
investeerimistegevuses ning mõju 
osakuomanikele puudub. 

 

Mitte oluline. 

Fondi vara võib investeerida üksnes Eesti, 
Euroopa Majanduspiirkonna või punktis 2 loetletud 
riikide krediidiasutuste hoiustesse kuni 35% 
ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest, kui 
seadusega ei ole sätestatud madalamat määra. 

 

[puudub] 

Piirang kaotati tingimustest seoses 
õigusaktide muutumisega, st õigusaktide 
kohaselt kehtis fondile varasemalt 35%-
ne kogupiirang ning enam mitte. 

Muudatus ei mõjuta fondi igapäevast 
investeerimistegevust ning ei avalda 
mõju osakuomanikele. Ajalooliselt on 
fond investeerinud olulise osa 
hoiustesse ainult perioodidel, mil aktsia- 
ja võlakirjaturud on ebaatraktiivsed. 

 

Mitte oluline. 

Fondi vara ei või hoiustada ühes krediidiasutuses 
rohkem kui 5% ulatuses Fondi aktivate 
turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata Pangas 
Fondile avatud arvelduskontole ning ajutiselt 
üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes. 
 

4.11. Fondi vara võib investeerida hoiustesse tähtajaga kuni 
12 kuud. Fondi vara ei või hoiustada ühes krediidiasutuses 
rohkem kui 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest. 
Piirangut ei kohaldata Pangas Fondile avatud arvelduskontole 
ning ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha suhtes. 

Hoiustamise piirmäära ühes 
krediidiasutuses muudeti seoses 
õigusaktide muutumisega, st 
õigusaktidest tulenes varem piirmäär 5% 
ja peale õigusaktide muutumist on 
piirmäär 10%. 

Muudatus ei mõjuta fondi igapäevast 
investeerimis-tegevust ning ei avalda 
mõju osakuomanikele. Ajalooliselt on 
fond investeerinud olulise osa 
hoiustesse ainult perioodidel, mil aktsia- 
ja võlakirjaturud on ebaatraktiivsed. Nt 
tingimuste muutmise hetkel oli fondil 
ainult üks tähtajaline hoius (tähtaeg 
9.12.09), mis moodustas 1.8% fondi 
varadest. 

 

Mitte oluline. 



o Tingimustest on eemaldatud fondivalitseja kohustus omada pidevalt vähemalt 1% fondi 
osakutest. Selline kohustus ei tulenenud õigusaktidest. Fondivalitseja omab 99 010 fondi 
osakut, mis on ~5% kõikidest fondi osakutest. Fondivalitsejal puudub kavatsus oma osalust 
fondis muuta. 

o Peale tingimuste muudatusi võib fondivalitseja osta ja müüa fondi osakuid igal pangapäeval, 
teavitades sellest Finantsinspektsiooni vähemalt 10 päeva ette. Varasemalt võis fondivalitseja 
tehinguid teha fondi osakutega ainult 5. kuupäeval või kui 5. kuupäev ei olnud pangapäev, siis 
sellele järgnenud esimesel pangapäeval. Vastav piirang on kaotatud, kuna ei tulenenud 
õigusaktidest. 

o Seoses ärinimede muutumisega on uuendatud depoopanga ja LHV Panga, kellele on 
fondivalitseja tegevusi edasi andnud, ärinimesid. 

o Vastavalt investeerimisfondide seaduse muutumisele on muudetud osakute vahetamisega 
seotud piiranguid: kui varasemalt pidi osakuomanikule kuuluma vähemalt 1000 osakut ning 
osakuomanik ei tohtinud olla viimase kahe aasta jooksul osakuid vahetanud, siis peale 
muudatust on osakute vahetamise tingimusteks see, et korraga vahetatakse vähemalt 1000 
osakut ning kui osakute vahetamise aluseks olevad osakud on soetatud vahetamise teel, on 
minimaalne tähtaeg, mille möödumisel osakute vahetamisest võib osakuomanik nõuda 
järjekordset osakute vahetamist, kaks aastat. 

o Osakute vahetamise korra all on täpsustatud, et osakute vahetamise käigus toimuv osakute 
tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalase toimub osakute vahetamise päevale 
järgneval pangapäeval, mitte samal pangapäeval. 

o Fondivalitsejalt on ära võetud kohustus tingimuste muudatusest teatamisel üleriigilises 
ajalehes märkida teates tingimustes tehtud muudatused koos selgitustega nende mõju kohta, 
kuna vastav kohustus ei tulene õigusaktidest. 

o Fondide emissiooniprospektis on tehtud muudatused, mis tulenevad tingimuste muutmisest, 
lisaks on uuendatud ajalooliste tootluste statistikat ning fondivalitseja tutvustust juhatuse ja 
nõukogu liikmete osas. Emissiooniprospekti on lisatud informatsioon pensionisüsteemi ja 
maksusüsteemi kohta ning täiustatud investeerimisriskide kirjeldust. 

o Lisaks on tingimustes ja prospektis tehtud mitmeid redaktsioonilist laadi muudatusi parema 
arusaadavuse huvides. 

 

 

 

........................... 

Mihkel Oja 

LHV Varahaldus 


