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Lugupeetud hr Plenderleith,
Minu kaasaktsionärid Saksamaal on jälginud tähelepanelikult Eesti ametiasutuste poolt
teostatavaid tegevusi, mis on vastuolus lepinguga ja me toetame Ettevõtte poolt tehtud samme
täielikult. Samas tekitab meis jätkuvalt frustratsiooni progressi puudumine, samuti Eesti
ametiasutuste suhtumine ja tegutsemisviis antud lepingulises vaidluses. Eesti ametiasutused
tegid riigi seadustesse mõningaid konkreetseid muudatusi peaaegu kaks aastat tagasi ja sellest
ajast alates on Eesti Konkurentsiamet selgelt väljendanud oma otsust ASTV erastamislepingut
mitte austada. Vaatamata kõigile Ettevõtte-poolsetele püüdlustele ei tundu olukord siiski
lahendini jõudvat.
Meie investeerisime Eestisse pika-ajalise rahvusvahelise erastamislepingu alusel, mis oli
üksikasjalikult ära toodud Rahvusvaheliste Pakkumiste Ringkirjas. Seetõttu on äärmiselt
üllatav ja pettumust valmistav asjaolu, et Eesti ametiasutused eiravad jätkuvalt meie kui
rahvusvaheliste investorite huve, keeldudes lepingut täitmast või isegi professionaalselt
käitumast, et proovida arutada eelnevalt paika pandud lepingulisi tingimusi. Praegusel hetkel
on ASTV aktsia hind umbes 7.50 EUR aktsia kohta, mis on umbes 20% vähem aktsiate
esmase avaliku pakkumise hinnast. Taoline hinnalangus on põhjustanud nii mulle endale kui
teistele aktsionäridele märkimisväärset finantskahju ja selle on täiel määral põhjustanud Eesti
ametiasutuste tegevus.
Praeguses olukorras usun ma, et kätte on jõudnud aeg, mil ASTV aktsionärid teevad kõik
selleks, et aidata Ettevõttel jõuda antud vaidluses eduka tulemini ning seda ilma pika-ajaliste
ja kulukate kohtumenetlusteta. Seetõttu soovin ma teha ettepaneku panna 22.mail aktsionäride
üldkoosolekul hääletusele tegevuskava. Möödunud aasta aktsionäride üldkoosolekul tegin ma
koosoleku raames ettepaneku küsimuse esitamiseks, kuid seda teemaalgatust ei olnud
võimalik arutlusele ega hääletusele võtta Tallinna linna esindajale antud limiteeritud volituse
tõttu. Sooviksin käesoleval aastal sarnase olukorra teket vältida, mistõttu kirjutan ma Teile
selleks, et küsimus lisataks koosoleku ametlikku päevakorda.
Teen ettepaneku, et ASTV aktsionärid kirjutaksid avaliku kirja majandus- ja
kommunikatsiooniministrile ja peaministrile, küsides järgmist:
Alates aktsiate esmasest avalikust pakkumisest 2005.a. on nii kohalikud kui rahvusvahelised
investorid teinud investeeringuid AS-i Tallinna Vesi ja Eestisse erastamislepingust lähtudes,
mis allkirjastati paljude aastate eest ja seda enne, kui hiljutised muudatused seadusesse tehti.
Antud leping allkirjastati Eesti ametivõimude täieliku nõusoleku ja teadlikkuse juures ning
eelmainitud lepingut ei ole vaidlustatud alates 2001.a. erastamisest saati. 2010.a. tegid Eesti
ametiasutused seadusesse mõningaid muudatusi, mis on võimaldanud Eesti
Konkurentsiametil täielikult eirata eelnevalt kehtivat pika-ajalist lepingut ja mille tulemusena
on ASTV aktsionärid kandnud suuri kahjusid Eesti vee-ettevõtlusesse tehtud investeeringutelt.
Võttes arvesse ülalmainitud olukorda soovime teada, milliseid tegevusi plaanib majandus- ja
kommunikatsiooniminister rakendada selleks, et tagada kohalike ja rahvusvaheliste AS-i

Tallinna Vesi ja Eestisse tehtud investeeringutele õiguspärane seaduskaitse Eesti seaduse
raames ning seda hiljutiste seaduses tehtud muudatuste osas, mis muudab märkimisväärselt
Eesti ametiasutuste endi poolt erastamiseks koostatud investeeringute tingimusi?
Eesti ametivõimude selge tahtmatus püüda tõsiselt antud probleemi lahendada paneb Eesti
rahvusvahelise ärisuhtluse väga halba valgusesse ja viib rahvusvaheliste investorite
negatiivse suhtumise ja vähese huvini tulevaste uute investeeringute tegemisel Eestisse. On
äärmiselt vajalik jõuda võimalikult kiiresti õiglase lahendini, mis tunnistab täies ulatuses
lepingulisi kohustusi ja mis on juba Eesti valitsuse poolt paika pandud siis, kui
välisinvesteeringuid algselt ASTV-sse kutsuti. ASTV kvaliteeti ja teenindusvõimekust oli
võimalik oluliselt parendada üksnes välisinvestorite ressursside ja kogemuste abiga. Seda
enam, et viimaste paljude aastate jooksul genereeritud ressursid, mis on uuesti Eestisse
investeeritud, on aidanud luua nii riigile kui ettevõttele lisaväärtust. Kui nüüd, pärast niivõrd
suuri edusamme, keelatakse välisinvestoritele nende osa sellest saavutusest, siis käib see
täiesti Hansa liidu majandus-ja kaubanduspõhimõtete vastu ja mida meie, välisinvestorid,
uskusime praeguse Eesti valitsuse poolt täielikku toetust leidvat.
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