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OSAKUOMANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Birdeye Timber Fund, mille fondivalitseja on AS Birdeye Capital (registrikood 12517814; 
aadress Tartu mnt 25, 10117 Tallinn), osakuomanike üldkoosolek toimus 6. juunil 2018 
Swissôteli (aadress Tornimäe 3, 10145 Tallinn) konverentsiruumis Tornimäe 1. 

Koosolek avati kell 10.00 ja lõppes kell 10.15. 

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi (isikukood 37402190227) ning protokollis Priit Põld 
(isikukood 38504140218). 

27. mai 2018 kella 23.59 seisuga oli välja lastud 645 459 Birdeye Timber Fund fondiosakut. Iga 
osak annab osakuomanikule üldkoosolekul ühe hääle. Koosolekul hääleõiguslike 
osakuomanike nimekiri fikseeriti 27. mai 2018 kella 23.59 seisuga.   

Üldkoosolekule registreerus 18 osakuomanikku, kellele kuuluvate osakutega oli esindatud 
kokku 625 464 häält, mis moodustab 96,9 % kõigist häältest. Üldkoosolekul oli esindatud vajalik 
kvoorum ehk üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide osakutega esindatud häältest 

Koosolekul hääletati käe tõstmisega. 

KOOSOLEKU PÄEVAKORD 

1. Birdeye Timber Fund tingimuste muutmine. 

2. Kasumi jaotamiseks osakute erakorralise tagasivõtmise otsustamine. 

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks. 

1. PÄEVAKORRAPUNKT NR 1: BIRDEYE TIMBER FUND TINGIMUSTE MUUTMINE 

Vandeadvokaat Hannes Vallikivi tutvustas Birdeye Timber Fund tingimuste muudatusi. 

Osakuomanikud palusid täpsustada, millise sagedusega arvutatakse osaku puhasväärtust 
(NAV). 

Fondivalitseja AS Birdeye Capital esindajad Indrek Minka ja Sander Pullerits selgitasid 
osakuomanikele, et NAV arvutatakse iga poole aasta tagant, s.o. kaks korda aastas. 

Osakuomanikud muid küsimusi ei esitanud. 

Otsuseprojekt:  kiita heaks Birdeye Timber Fund tingimuste muudatused. 

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused: 

Poolt: 625 464 häält 100,00% kvoorumist 
Vastu: 0 häält 0,00%  kvoorumist 
Erapooletud: 0 häält 0,00%  kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 häält 0,00%  kvoorumist 

Otsustati:  kiita heaks Birdeye Timber Fund tingimuste muudatused. 
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2. PÄEVAKORRAPUNKT NR 2: KASUMI JAOTAMISEKS OSAKUTE 
ERAKORRALISE TAGASIVÕTMISE OTSUSTAMINE  

Vandeadvokaat Hannes Vallikivi tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut. 

Osakuomanikud küsimusi ei esitanud. 

Otsuseprojekt: maksta Birdeye Timber Fund’ist välja 628 775,05 eurot ning 31. 
detsembri 2017 seisuga fondi osaku puhasväärtuse (NAV) 11,8799 
eurot alusel võtta erakorraliselt tagasi 52 927,638 fondi osakut ehk iga 
olemasoleva osaku kohta 0,082 osakut. Osakuid võetakse tagasi 
otsuse tegemise kuupäeva seisuga proportsionaalselt iga 
osakuomaniku osalusele fondis. Osakute tagasivõtmine ja vastav 
arveldus toimub hiljemalt 8. juunil 2018. 

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused: 

Poolt: 625 464 häält 100,00% kvoorumist 

Vastu: 0 häält 0,00%  kvoorumist 
Erapooletud: 0 häält 0,00%  kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 häält 0,00%  kvoorumist 

Otsustati: maksta Birdeye Timber Fund’ist välja 628 775,05 eurot ning 31. 
detsembri 2017 seisuga fondi osaku puhasväärtuse (NAV) 
11,8799 eurot alusel võtta erakorraliselt tagasi 52 927,638 fondi 
osakut ehk iga olemasoleva osaku kohta 0,082 osakut. Osakuid 
võetakse tagasi otsuse tegemise kuupäeva seisuga 
proportsionaalselt iga osakuomaniku osalusele fondis. Osakute 
tagasivõtmine ja vastav arveldus toimub hiljemalt 8. juunil 2018. 

Koosolekul ei olnud otsuste suhtes eriarvamusele jäänud osakuomanikke. Niisamuti ei esitatud 
koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.  

Koosoleku juhataja andis teada, et üldkoosoleku protokoll koostatakse hiljemalt 6. juunil 2018 
ning edastatakse Swedbank AS-le, et teha osakuomanikele väljamaksed hiljemalt 8. juunil 
2018. Fondivalitseja AS Birdeye Capital esindaja Indrek Minka täiendas, et osakuomanikele, 
kes ei ole Swedbank AS-i kliendid, võivad väljamaksed laekuda viitega, s.o kas järgmise nädala 
esmaspäeval või teisipäeval (11. või 12. juunil 2018). 

 

Käesolevale protokollile on lisatud: 

(1) üldkoosolekul osalejate nimekiri (1 lehel); 

(2) üldkoosolekul osalejate volikirjad (16 lehel); 

(3) Birdeye Timber Fund tingimused muudetud kujul (15 lehel). 
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