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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 3. juunil 2020 Nordic 
Hotel Forumi (aadress Viru väljak 3, 10111 Tallinn) konverentsiruumis Arcturus. 

Koosolek avati kell 10.04 ja lõppes kell 10.19. 

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi (isikukood 37402190227) ning protokollis Kaisa Saarmann 
(isikukood 48409152220). 

24. mai 2020 kella 23.59 seisuga oli välja lastud 580 680,735 Birdeye Timber Fund fondiosakut. 
Iga osak annab osakuomanikule üldkoosolekul ühe hääle (murdosak hääli ei anna). Koosolekul 
hääleõiguslike osakuomanike nimekiri fikseeriti 24. mai 2020 kella 23.59 seisuga. 

Üldkoosolekule registreerus 18 osakuomanikku, kellele kuuluvate osakutega oli esindatud 
kokku 580 671 häält. Kuna murdosak hääli ei anna, moodustavad esindatud hääled 100 % 
kõigist häältest. Üldkoosolekul oli seega esindatud vajalik kvoorum ehk üle kahe kolmandiku 
(2/3) kõikide osakutega esindatud häältest. 

Koosolekul hääletati käe tõstmisega. 

KOOSOLEKU PÄEVAKORD 

2019. aasta majandusaasta tulemused ja kasumi jaotamine 

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks. 

2019. AASTA MAJANDUSAASTA TULEMUSED JA KASUMI JAOTAMINE 

Fondivalitseja esindaja Sander Pullerits andis ülevaate fondi 2019. aasta majandusaasta 
tulemusest ning tegi üldkoosolekule ettepaneku seoses Covid-19 pandeemiaga kaasnenud 
määramatusega majanduskeskkonnas fondi kasumit mitte jagada. 

Küsimus osakuomanikult: kuidas on olukord eelmise aastaga võrreldes ja milline on 
rahavoogude mõttes Covid-19 pandeemia järgne olukord? Kas kasumit kavatsetakse 
akumuleerida uuteks ostudeks või kulude katteks? 

Fondivalitseja esindaja Sander Pullerits: fondi kulubaas ja tegevused on samad. Ettepanek 
tuleneb vajadusest säilitada fondi likviidsus ja hoida suuremat puhvrit, sest oleme turu 
väljavaate suhtes ettevaatlikult meelestatud. Seni oleme hoidnud fondi likviidsust 
minimaalsena, kuid arvame, et 4-5 kvartali perspektiivis on osakuomanike huvides hoida vaba 
raha kulude katteks. 

Otsuseprojekt: Birdeye Timber Fundi 2019. aasta majandusaasta tulemusest kasumit mitte 
jagada. 

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused: 

Poolt: 580 671 Häält 100,00% kvoorumist 
Vastu: 0 Häält 0,00%  kvoorumist 
Erapooletud: 0 Häält 0,00%  kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 Häält 0,00%  kvoorumist 
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Otsustati: Birdeye Timber Fundi 2019. aasta majandusaasta tulemusest kasumit 
mitte jagada. 

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

Käesolevale protokollile on lisatud: 

(1) üldkoosolekul osalejate nimekiri (1 lehel); 

(2) üldkoosolekul osalejate volikirjad (14 lehel). 

 

Allkirjastatud digitaalselt 
 

Allkirjastatud digitaalselt 
 

Hannes Vallikivi 
Koosoleku juhataja 

Kaisa Saarmann 
Protokollija 

 


