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Aktsiate ostmine on lihtne: 

1. Saada e-mail aadressile erki@elektriautorent.ee  
E-maili kirjuta : 
• Ees-ja perekonnanimi 
• Aktsiate arv, mida soovid märkida (ühe aktsia hind selles voorus : 

110€) 
• 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. 

 

Peale aktsiate ostu ootame Teid liituma ka aktsionäride Facebooki grupiga siin: 

https://www.facebook.com/groups/2965925406770172/ 

 
Enne investeerimist loe üle aktsiaseltsi põhimõtted ja eesmärgid järgmistel lehtedel ning mõtle, kas Sa nendega 

nõustud.  

Investeerimise riskidest saad lugeda 8. leheküljelt  

 

 

PROBLEEM TURUL 
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Aktsiaselts asutati Elektritakso OÜ poolt, sest ei leidunud ettevõtet, kes suudaks Elektritaksole 

piisavalt ja mõistlikel tingimustel elektriautosid rentida. Eestis pole elektriautode maastikul 

tegijat, kes liiguks laiahaardelise elektriautode renditeenuse pakkumise suunas. 

 

Nõrka esindatust on näha ka Euroopa renditurgudel. Pea eranditult pole Euroopa 

autorendifirmad veel teadvustanud, millega elektriauto näol tegu on või kardavad seda 

valikut.  

Probleemiga puutus esmalt kokku aktsiaseltsi nõukogu esimees Ermo Kontson koos endise 

juhataja Jaan Juurikasega. Nad üritasid otsida erinevatest lennujaamadest Euroopas 

elektriautosid, mida rentida ning leidsid, et võimalusi on vaid käputäis ning needki poolikult 

lahendatud! 

Elektriautode turg kogu maailmas kasvab meeletu kiirusega.  

Peamine probleem turul on aga, et suured rendifirmad ei julge veel elektriautodele üle minna, 

kuna neil pole piisavalt know-how’d, väikestel (ja innovatiivsematel) ettevõtetel puudub aga 

tihti lisaks kogemusele ka kapitalivõimekus. 

LAHENDUS 
Keskkonnasäästlik stabiilse tagatisega kasvuettevõte – sellist sõnade kombinatsioon ei saa 

kasuta just paljud ettevõtted. 

Elektriauto Rent AS lahendab oma tavatu lähenemisega mitu kärbest ühe hoobiga. 

 

Know-how: Enesekindlus elektriautodega tegelemisel tuleneb asutajate suurest kogemusest: 

9 aastat,  elektriautot ja üle 18 miljoni kilomeetri elektriautodega. Sellega oleme läbi teinud 9 

aasta jagu vigu ja arendusi, millega teised alles pihta peaksid hakkama. 

 

Võimekus: Üsna värske ettevõttena loob AS võimekust, et renditurgu tugevalt haarata. Seda 

tehakse kahe meetodi kaasabil: aktsiaemissioonid ning koostööleping Elektritaksoga. 

Aktsiaemissioonide abil tuuakse aktsiaseltsi võim rahvani, kes rahastavad Aktsiaseltsi autode 

ostu, mis omakorda renditakse välja Elektritaksole ja ettevõtetele täisteenusrenti 

 

Stabiilne + iduettevõte: I faas tagas läbi koostöölepingu Elektritaksoga 10% tootluse kapitalile, 

ehk AS on algusest peale kasumlik;  

II faasis, mis nüüdseks käima läinud kasutatakse aga tugevat kasvupinnast täisteenusrendi 

väljaarendamiseks, mis tootlust suurendab, kaasates täisteenusrendi klientidena esialgu 

ainult ettevõtteid. 

Eriline juhtimine: Sisuliselt iganenud ettevõtlusvormile - Aktsiaseltsile – anti tänapäevased 

mõõtmed. Näiteks leiame aktsionäre peamiselt läbi sotsiaalmeedia. Aktsionärid koondatakse 

ühisesse arutelugruppi Facebookis ning kõik hääletused on läbi viidud ka e-hääletustena. 
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Elektriauto Rent Aktsiaseltsi äriplaani puhul kehtivad ka järgmised 

põhimõtted: 

• Aktsiaseltsi vara väärtus tagatisena ületab investeeritud raha hulka juba esimesest 

kuust (rendist saadav tulu on alati suurem, kui amortisatsioon, kuna amortisatsioon on 

koostöölepingutesse sisse kirjutatud). 

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

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

rendilepingute pakkumist konkureerivatele taksoettevõtetele. 

• I faasis oli aktsiaseltsi ainsaks koostööpartneriks Elektritakso. Esimesel majandusaastal 

oli aktsiaselts tugevalt Elektritakso kaubamärgi tegevustega seotud. Elektritakso võttis 

enda kanda sel ajal nii juhtimis- kui ka reklaamikulud emissioonide õnnestumiseks. 

• II faasis, mis on nüüdseks käima läinud kaasatakse koostööpartnerina täisteenusrendi 

kliente. Täisteenusrent tagab vähemalt 10% kapitalitootluse. Klientideks on esimestel 

aastatel ettevõtted, kes kasutavad aktsiaseltsi autosid ning rendiperioodi lõppedes 

tagastavad autod aktsiaseltsile. Aktsiaselts annab autod edasi rendile Elektritaksole või 

mõnele teisele huvilisele. Sellisel viisil ei ole sõiduk esimese aastaga aktsiaseltsi jaoks 

amortiseerunud, vaid auto jätkab raha teenimist. Auto amortiseerumisel müüakse 

sõiduk maha ning asendatakse uuega. II faasis toome sisse ka ärisuuna, mis aitab ja 

nõustab ärikliente elektrilistele sõidukitele üle minekul. 

 

II faasi elluviimisega tegeleb aktsiaseltsis igapäevaselt juhataja Erki Schihalejev, kes on 

elektriautode maailmaga seotud üle kolme aasta. Varasemalt teadmisi ja kogemusi kogunud 

töötades pankrotihalduri ja kohtutäituri juures ning nõustanud alustavaid ettevõtteid. 

 

 

E-mail: erki@elektriautorent.ee 

Telefon: +372 588 588 95 
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Elektriauto Rent AS-i autoparki kuulub hetkel 6 Škoda Enyaq-i 

ja 9 Nissan Leaf-i 

 

 

Kuidas Aktsiaselts toimib 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AS müüb aktsiaid 

AS ostab elektriauto 

AS rendib elektriauto 

taksojuhtidele läbi Elektritakso 

AS rendib elektriauto 

täisteenusrendi kliendile 

Koostööpartnerid garanteerivad 

lepingu täitmise 

AS teenib tulu 

AS maksab dividende AS reinvesteerib tulu 
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EXIT ehk mida investeeringust võita? 
 

Investeeringust kasumlikult väljumiseks on mitu potentsiaalset võimalust: 

 

1. Dividendid 

Prognoosi kohaselt on alates 2023 detsembrist Aktsiaseltsil plaanis hakata maksma 

investoritele kasumilt dividende. 

  

2. Aktsia väärtuse kasv ja võimalus „turul“ müüa 

 

Ettevõte on suunatud kasvule, see tõstab lisaks aktsia nimiväärtuse tõusule iga 

emissiooniga ka aktsia turuväärtust. Lõime kogukonna Facebookis ja kontaktidest, mis 

koondab kõik aktsionärid ühte kohta. Sellele kogukonnale vahendame nii aktsionäride 

endi müügisoove kui väljastpoolt tulenevaid ostusoove. Alati on võimalik ka ise ostja 

leida, samuti on aktsiad panditavad. Esimesed tehingud aktsionäride vahel on juba 

toimunud. 

 

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" 
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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. 

Kindlat aega sellele aga praegu panna ei saa, kuid esimesed sammud selleks on 

astutud. 

 

5.  Ettevõtte müük 

 

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

ühinemiseks. 
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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 Erki poole e-mailil erki@elektriautorent.ee.  
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