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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

ELEKTRIAUTO RENT 

AS 
Elektritakso spin-off  

 

II aktsiaemissioon 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

Aitäh, et meie tegemiste vastu huvi tunned!  

 

Elektriauto Rent AS on 

 kasumlik rahvaettevõte elektriautode valdkonnas. 

 

Elektriauto Rent AS on hetkel 69 aktsionäriga rahvaettevõte.  

Omame 4 elektriautot ja ostame käesoleva emissiooniga 3 uut juurde. 

Teenime stabiilselt 10+% garanteeritud renditulu igalt autolt tänu 

koostööle Elektritaksoga.  

1 aastaga jõuame 36 uue elektriautoni nii renditulu kui aktsiate müügi 

abil.  
 

Seejärel laiendame jõuliselt pakutavaid teenuseid elektriautode vallas, 

kasvatades mahtu renditurul, edasimüüjana või muudel 

elektriautodega seotud suundadel. 

 

Järgmiselt lehelt leiad info, kuidas aktsionärina meiega liituda. 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

Kuidas aktsiaid märkida? 
 

(I. aktsiaemissioonil märgiti edukalt täis 75 000€ suurune emissioon kahe nädalaga, 68 investori 

poolt, hinnaga 100€/aktsia) 

Teises ehk käesolevas emissioonis müüakse 650 aktsiat hinnaga 101€/aktsia. 

Emissioon avatakse 04.12.2019 kl 17.00 avalikult. 

Emissioon lõpeb 20.12.2019 või 650 aktsia täismärkimise hetkel. 
 

Aktsiate ostmine on lihtne: 

1. Saada e-mail aadressile elektriauto@elektritakso.ee  
 

E-maili kirjuta : 

• Ees-ja perekonnanimi 

• Aktsiate arv, mida soovid märkida (ühe aktsia hind selles voorus : 101€) 

• Telefoninumber, e-mail ja isikukood, mida aktsiaraamatusse kanda 

• Balti väärtpaberikonto number (selle tegemine on lihtne ja tasuta, vt 

näiteks https://www.lhv.ee/vaartpaberikonto või oma kodupangast.) 

2. Tee makse vastavalt märgitud aktsiatele: 
 

Saaja: Elektriauto Rent Aktsiaselts 

Konto number: EE247700771004131835 

Selgitus: „(ees- ja perekonnanimi) aktsiakapitali sissemakse“ 

(AS LHV Pank, BIC/SWIFT: LHVBEE22) 

 

Aktsiad registreeritakse Nasdaq CSD SE väärtpaberite depositooriumis. 

Pärast märkimist ootame liituma ka aktsionäride Facebooki grupiga siin: 
https://www.facebook.com/groups/2965925406770172/ 

Selles grupis toimuvad arutelud ja anname ülevaateid aktsiaseltsi tegevusest, plaanidest jmt. 

 

Enne investeerimist loe üle aktsiaseltsi põhimõtted ja eesmärgid järgmistel 

lehtedel ning mõtle, kas Sa nendega nõustud.  

Investeerimise riskidest saad lugeda leheküljel 11. 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

ELEKTRIAUTO RENT AS TUTVUSTUS 
 

Allpool tutvustame aktsiaseltsi äriplaani, kogemust ning kasumlikkust investorile. 

 

Elektriauto Rent AS äriplaan tugineb elektriautode ostule, rendile ja müügile Eestis. 

Aktsiaseltsi asutaja on Elektritakso OÜ, kes omab Elektritakso kaubamärki. Tütarfirma 

staatusest liigub aktsiaselts aga kiiresti välja, kuna juba peale esimest aktsiaemissiooni jäi 

Elektritakso osalus ettevõttes aktsionärina vähemusse.  

Esimestel aastatel on aktsiaselts tugevalt Elektritakso kaubamärgi tegevustega seotud (tänu 

millele on ka juhtimiskulud väiksemad). 

Elektritakso OÜ rendilepingud on esialgu aktsiaseltsi peamine tuluallikas. Tulevikus kasvab 

aktsiaseltsist aga ettevõte, kes tegutseb kasvuettevõttena mitmel elektriautodega seotud 

rindel.  

Elektritaksoga sõlmitud amortisatsioonigraafikuga rendilepingud garanteerivad Aktsiaseltsile 

lisaks amortisatsioonikulu katmisele (ostu-müügihinna vahe) ka vähemalt 10%-se tootluse 

(vaata lähemalt Üldrendilepingu failist). Samuti annab koostöö Elektritaksoga aktsiaseltsile 

võimaluse osta autosid odavamalt läbi heade kokkulepete automüüjatega. 

Elektriauto Rent AS tegijad on elektriautode valdkonnas ühed kogenuimad Eestis: 

 

 

Jaan Juurikas, AS-i juhataja, on olnud Elektritakso 

juhtimisega tihedalt seotud 3 aastat. Viimase pooleteise 

aasta jooksul müünud üle 40 kasutatud elektriauto nii 

Eestisse kui välismaale, tehes temast Baltikumi suurima 

kasutatud elektriautode müüja. 
 

 

 

 

Ermo Kontson, AS-i nõukogu esimees ja Elektritakso 

asutaja, on kogunud kogemust elektriautode ostu, rendi ja 

hoolduse kohta 7 aastat ja ~16 miljonit kilomeetrit. 

mailto:elektriauto@elektritakso.ee


5 
 
 

 
Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

MIS ON AKTSIASELTSI PLAANID? 
 

ASUTATI oktoobris 2019 Elektritakso OÜ poolt, sissemaksuga 25000€. Selle eest soetati 1 

kasutatud elektriauto Nissan Leaf 2018. 

I AKTSIAEMISSIOON toimus 1-15 novembril. 75000€ koguti edukalt 68 investori abil. Tõstetud 

kapitali eest osteti üle kolm Elektritakso süsteemis olevat 2018 Nissan Leafi. Aktsia hind = 100€. 

II AKTSIAEMISSION (käesolev) toimub 03-20.detsembril. Tõstetud 65650€ eest ostetakse kolm 

uut elektriautot Nissan Leaf 2019. Aktsia hind = 101€ 

JÄRGMISED AKTSIAEMISSIOONID tehakse vastavalt võimalusele (prognoosi järgi iga kuu 

augustini) uute elektriautode ostuks. 

Plaanis on jõuda kuni 36 elektriautoni ühe aastaga (vt allolevat graafikut, selline on Elektritakso 

vajaduse kasv). Aktsia hind kasvab igal emissioonil vastavalt ettevõtte väärtusele. Juhul kui 

emissioon ei õnnestu või parasjagu uusi autosid osta ei saa, toimib AS endiselt, kuna 

olemasolevatelt autodelt teenitakse läbi rendilepingu tootlust. 

LAENUVÕIMEKUS suureneb autode arvu kasvuga (vara väärtus kasvab), see võimaldab 

tulevikus aktsiaemissioonide asemel võtta hoopis liisinguid, mis on ettevõttele kokkuvõttes 

odavamad/kasumlikumad kui uute aktsionäride sissetoomine. See võimekus võimaldab teenust 

ka jõuliselt laiendada teistesse elektriautodega soetud valdkondadesse. 

DIVIDENDE hakkab prognoositavalt aktsiaselts maksma igal detsembril, alates dets.2021. 

Tänane prognoos on sel hetkel maksta 50% tootlusest dividendidena ja 50% reinvesteerida. 

HÄÄLETAMINE iga uue emissiooni toimumise kohta toimub elektrooniliselt ja/või erakorralisel 

üldkoosolekul iga kuu esimesel esmaspäeval kuni sept 2020ni (vt kuupäevi põhikirjast). 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

KUIDAS AS-i ÄRIMUDEL TOIMIB? 
 

 

 

Aktsiaseltsi äriplaani puhul kehtivad ka järgmised põhimõtted: 

• Aktsiaseltsi vara väärtus tagatisena ületab investeeritud raha hulka juba esimesel kuul 

(rendist saadav tulu on alati suurem, kui amortisatsioon). 

• Aktsiaseltsil on siduv koostööleping Elektritakso OÜ-ga, mis garanteerib ühtlase 

vähemalt 10%-se kapitalitootluse ja aktsiaseltsi autopargi halduse, kuid piirab 

rendilepingute pakkumist konkureerivatele taksoettevõtetele. 

 (vaata faili „Sõiduki üleandmise akt (maksegraafik)“) 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

KUIDAS ELEKTRITAKSOL SIIANI LÄHEB? 

 

Elektritakso tegutseb kahes linnas – Tartus ja Pärnus – rohkem kui 120 

taksojuhiga. Tõusva tööjõudefitsiidiga turul on Elektritakso suutnud näidata 

endiselt tugevat positsiooni ning jätkab efektiivset kasvamist. Innovatiivne 

lähenemine on Elektritakso põhiline eristus taksoturul nii autode, juhtide kui 

juhtimissüsteemide poolelt. Üle 7 aasta ja 16mln kilomeetri kogemust teeb 

Elektritaksost vaieldamatult Eesti kõige kogenuma ettevõtte elektriautode 

valdkonnas. 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

EXIT ehk mida investeeringust võita? 
 

Investeeringust kasumlikult väljumiseks on mitu potentsiaalset võimalust: 

 

1. Dividendid 

Prognoosi kohaselt on alates 2020 detsembrist aktsiaseltsil plaanis hakata maksma 

investoritele kasumilt dividende. 

  

2. Aktsia müügi võimalus „turul“ 

 

Ettevõte on suunatud kasvule (II faas), see tõstab lisaks aktsia nimiväärtuse tõusule iga 

emissiooniga ka aktsia turuväärtust. Loome kogukonda Facebookis ja kontaktidest, mis 

koondab kõik aktsionärid ühte kohta. Sellele kogukonnale hakkame vahendama nii 

aktsionäride endi müügisoove kui väljastpoolt tulenevaid ostusoove. Alati on võimalik ka 

ise ostja leida, samuti on aktsiad panditavad. 

 

3. Aktsia müügi võimalus igal järgneval emissioonil 

 

Exit’it on võimalik teha ka igal emissioonil uue emissiooni aktsia nimiväärtusega. 

Pakume oma aktsionäridele võimalust väljuda, pannes ka nende aktsia "müüki" 

emissioonil ning emissioon loetakse täidetuks kõikide aktsiate (emissioon + lisatud 

aktsiad) märkimisel. 

 

4.  IPO 

 

Kuna tegu on selgelt kasvuettevõttega ning tegutseb ühena esimestest turul, millel on 

meeletu kasvupotentsiaal, siis pole välistatud ka avalikult börsile kaubeldavaks minek. 

Ajakava ei julge panna 

 

5.  Ettevõtte müük 

 

Õiglase hinna ja aktsionäride nõusoleku puhul on ka võimalus ettevõtte müügiks või 

ühinemiseks.  
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

Korduma Kippunud Küsimused 

 
1. Kas elektriauto ja selle akud on vastupidavad või kas aku „jookseb kotti“ millalgi? 

Elektriautode akude „suremine“ on müüt. Meie kogemused on, et Nissan Leaf akude mahutavus 

väheneb kuni 10% iga 100 000km kohta. See tähendab lihtsalt sõiduulatuse vähenemist 10% 

võrra. Selline kogemus on meil vähemalt 350000km läbisõiduga Leafideni välja – Eesti kliima on 

elektriautode akudele ideaalne. 

2. Mis juhtub, kui auto katki sõidetakse? 

Kõik remondiarved tasub Rentnik. 

Rendilepingud on siduvad kuni auto väljaostuni või lepingu lõppemiseni – seeläbi on 

garanteeritud ka rendimaksed juhul, kui auto sõiduvõimetuks muutub. 

3. Mis juhtub, kui Elektritakso ise muutub maksevõimetuks? 

Sellisel juhul saab Elektriauto Rent AS oma autod tagasi nõuda ning need pakkuda renti teistele 

ettevõtetele / müüa. Kuna rendileping on koostatud amortisatsioonigraafikuga, siis on 

arvestatud alati müüdavat turuväärtust autole mistahes hetkel.  

4. Ma ei saa selles emissioonivoorus osaleda – kas saan ka tulevikus aktsiaid osta? 

Jah, praeguse plaani järgi toimub emissioone järgmise aasta septembrini, 36 auto ostuni või 

seni, kuni on laenuvõimekus piisav, et aktsiakapitali juurde vaja tuua pole. Nendes 

emissioonides on võimalik kaasa lüüa, kuid tuleb arvestada, et eelisostuõigus on olemasolevatel 

aktsionäridel ning iga emissiooniga tõuseb ühe aktsia hind. 

5. Mitu aktsiat on Elektriauto Rent ASil enne II emissiooni?  

Enne emissiooni on ainuaktsionär Elektritakso OÜ, omades 250 aktsiat koguväärtusega 25000€. 

Esimese emissiooni järel suurenes aktsiakapital 1000 aktsiani koguväärtusega 100 000€. 

6. Mis juhtub, kui emissioon ei märgita täis või märgitakse aktsiaid rohkem, kui ettenähtud 

650tk? 

Emissioon loetakse õnnestunuks, kui täitub 300 aktsia piir, kuna selle eest saab osta juba 

esimese auto. Kui märgitakse sellest vähem, kantakse kõigile osapooltele raha tagasi.  

Kui aktsiaid märgitakse rohkem kui 650, siis kantakse üle märgitud summa märkijale tagasi – 

eelis on varem kande sooritanul.  

7. Millised on aktsiaseltsi plaanid lisaks Elektritakso rendilepingutele (II faas?) 

Elektriautode turul on mitmeid suure potentsiaaliga suundi, kuna oleme ühed esimesed väga 

kiirelt kasvaval turul. Üks neist on kindlasti autorent (näiteks sobiks hästi autot kasutada 

esimesed 40000km lennujaama rendiautona, seejärel taksoettevõttes kuni 150000km, seejärel 

eraisiku/ettevõtte autona). Tõenäoline on ka teiste seotud suundadega tegelemine, nagu 

edasimüüja/maaletoojana tegutsemine, elektriautode remondiettevõttena tegutsemine jne.  

8. Kirjas on, et Elektritakso kogukäive on 2mln€ aastas. Ma ei leia aastaaruannetest sarnaseid 

numbreid? 

Elektritakso käive jaotub ära kogu Elektritakso süsteemis nii Elektritakso OÜ omanduses olevate 

ettevõtete, partnerettevõtete kui ka juriidilisest isikust taksojuhtide vahel.  

Elektritakso OÜ toimib kui kaubamärki omav ja tööd korraldav ettevõte. Seetõttu pole võimalik 

konsolideeritult kogu seda summat ühest aruandest lugeda. Elektritakso süsteemi suurus on aga 

sellest selgelt johtuv.  
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

9. Milliseid autosid ostetakse? 

Selle emissiooniga ostetakse Nissan Leaf 2019 autod. Hetkel on see Eestis sobivaim elektriauto 

taksoturule oma hinna, kvaliteedi ning suuruse poolest. Turule on jõudmas ka väga suur hulk 

alternatiive (Tesla M3, Kia Niro EV, VW ID.3 jne), mida kindlasti testime ja siis juba vastavaid 

otsuseid teeme. 

10. Mille põhjal on arvutatud tagatise jääkväärtus rendilepingu maksegraafikus? 

Oleme amortisatsioonigraafikutes ajanud taga võimalikult reaalsusele vastavaid turuväärtusi, et 

oleks tagatud aktsiaseltsi vara väärtuse amortisatsiooni katmine. Need arvutused on tulnud väga 

mitmeid tegureid arvestades, nagu läbisõiduarvutused, elektriautode turu muutused, mõistlikul 

määral tulevikuennustus jms. Suurt rolli mängib siin Jaani kogemus elektriautode järelturuga, 

kes on müünud üle 40 Nissan Leafi, pooled neist Eestisse ja pooled välismaale. Eestis oleme 

kujundanud üsna jõuliselt elektriautode järelturu hindu, samuti hoiame end pidevalt 

välisturgudel toimuva infovoos läbi erinevate seni kogutud kontaktide. 

11. Miks Elektritakso hoopis autosid pangast liisingusse ei võta? Miks on nõus maksma 10% rendi 

eest? 

Elektritakso on oma autosid rahastanud mitmel erineval moel. Esimese elektriauto ostis Ermo 

ise, seejärel said järgmised ligi 40 autot soetatud juba investorite ja hoiulaenuühistute abiga (kes 

on tänaseks oma tootluse kõik lõpuni kätte saanud). Selliste lepingute kulukus intressi tõttu oli 

suur ning ettevõtte kasvades saadi piisavalt tugevaks, et küsida elektriautodele pangaliisinguid 

(mida on muide isegi siiani väga raske saada) madala intressiga. See tõi aga kaasa nõuded, et 

tehnilises passis peab olema liisingut võttev ettevõte vastutava kasutajana ning lisandus ka 

kaskokohustus. Elektritakso jõudis võtta pangaliisingusse juba kümneid autosid, kui ühel hetkel 

otsustasid Eesti kindlustuskartellid lüüa sellele ettevõttele noa selge. Elektritakso 

kindlustuskahju aastas ühe auto kohta kindlustusele mõlema osapoole eest oli 602,5€/aastas, 

kindlustusfirmad hakkasid aga kindlustuste hindu tõstma keskmiselt 3000€ni/aastas.  

(Loe lähemalt: https://www.accelerista.com/uudis/eesti/elektritakso-naaseb-tallinna/)  

Seetõttu oli vaja leida uus alternatiiv ning peale mõningaid rendilepinguid teiste ettevõtetega 

(uuesti kallim intress) leitigi lahendus aktsiaseltsi näol, mis tekitab win-win olukorra.  

Elektritakso saab vabaduse vastutavat kasutajat vahetada ning kaskost loobuda, mis toob 

kindlustushinnad tunduvalt madalamale. Sealjuures tegutseb endiselt seaduslikult, kindlustades 

autosid taksokindlustusega. Aktsiaselts saab aga pakkuda rendilepinguid 10% tootlusega ning 

tekitada endas võimekust elektriautode turul suuremaid tegusid korda saata.  

12. Miks ei koguta raha läbi ühisrahastusplatvormi (Fundwise, Funderbeam jne)? 

Kapitalikulukuselt on aktsiaseltsile emissioonide ise tegemine tunduvalt kasulikum, kuna väldib 

(üsna arvestatavaid) platvormitasusid. Lisaks on Elektritaksol võimekus võtta vastu 3-4 uut autot 

kuus, mistõttu sobib täpselt nende autode rahastuse jaoks emissioonid paremini. Funderbeami 

puhul oleks tõenäoliselt kogutav summa suur, mis paneks aktsiaseltsi lihtsalt mingi aja raha 

otsas istuma - pole väga otstarbekas. Peamine Funderbeami eelis on kauplemisplatvorm ehk nö 

aftermarket aktsiatele. Meie kogume aktsionäride kogukonna ise kokku ja hakkame vahendama 

hilisemaid müügi ja ostusoove sellele kogukonnale. Pole välistatud, et mingil hetkel (näiteks 

neljandast emissioonist) pöördume mõne platvormi poole, kui see otstarbekas tundub. 

13. Kuidas arvutatakse aktsia nimiväärtuse hinda? 

Aktsiate nimiväärtus arvutatakse enne igat emissiooni vastavalt valemile: Aktsiaseltsi varade 

väärtus jagatud aktsiate hetkearvuga. Ennustatavalt tõuseb igal emissioonil aktsia hind. 

mailto:elektriauto@elektritakso.ee
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

INVESTEERIMISE RISKID  
 

Iga investeering kätkeb endast riski. Investeeri ainult kapitali, mida oled valmis kaotama! 

Elektriauto Rent AS on oma äriplaaniga viinud investeeringu riski madalaks läbi tugevate tagatiste 

autode endi näol, sealjuures võttes arvesse turuolukordi ja autode amortisatsiooni. 

Üldistest väärtpaberitega seotud riskidest saad põhjalikuma ülevaate SEB poolt kokkupandud riskide 

iseloomustusest, mis on leitav siit: https://www.seb.ee/files/mifid/SEB_mifid_riskid_yldinfo.pdf 

Kui enne investeerimist tekib küsimusi kindlate riskide realiseerumise tõenäosuse kohta aktsiaseltsiga 

seotuna, siis pöörduge julgelt Jaani poole e-mailil elektriauto@elektritakso.ee. 
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Iga investeering kätkeb endas riski!  

Küsimusi? Kirjuta Jaanile:  
elektriauto@elektritakso.ee  

 

 

KONTAKTID 
 

Aitäh kaasa mõtlemast. Palun võtke ühendust mistahes küsimustega: 

 

JAAN JUURIKAS  

Juhatuse liige 

elektriauto@elektritakso.ee 

+372 588 588 68 

 

 

 

 

ERMO KONTSON 

Nõukogu esimees 

ermo@elektritakso.ee  

+372 5225 642 
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