
Tulundusühistu Tuleva
Üldkoosoleku protokoll

Ühistu: Tulundusühistu Tuleva, registrikood: 14041764, aadress: Telliskivi 60a, Tallinn
Ajavahemik: alates 01.03.2022 - 22.03.2022
Osavõtjad: Kokku hääletas 4 837 liiget ja hääletamata jättis 2446 liiget
Ühistu liikmete arv seisuga 23.02.2022: 7283 liiget
Protokollija: Pirje Keeroja
Hääletamine toimus elektroonilisel teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamine oli anonüümne. Hääletamata jätnud isikute hääled loetakse vastuhäälteks.

Esitatud päevakord:

1) Kinnitada TÜ Tuleva 2021. aasta majandusaasta aruanne
2) Kinnitada otsus dividendi eelmise viie majandusaasta eest mitte maksta ja

jaotada tulundusühistu 2021 aasta kasum 1 273 095 eurot alljärgnevalt:
● 72 412 eurot muu omakapital (liikmeboonus)
● 1 185 750 eurot muu omakapital (investeerimiskasum)
● 14 933 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasum

Üldkoosoleku otsused:

Nr Küsimus Poolt Hääletas vastu Ei hääletanud Kokku vastu Otsus

1
Kinnitada TÜ Tuleva 2021 majandusaasta
aruanne 4832 5 2446 2451 Kinnitatud

2
Kinnitada otsus dividendi eelmise viie
majandusaasta eest mitte maksta ja jaotada
tulundusühistu 2021 aasta kasum 1 273 095
eurot alljärgnevalt:

● 72 412 eurot muu omakapital
(liikmeboonus)

● 1 185 750 eurot muu omakapital
(investeerimiskasum)

● 14 933 eurot eelmiste perioodide
jaotamata kasum

4772 65 2443 2511 Kinnitatud

Liikmete eriarvamused:

Küsimus nr 2 (kasumi jaotamise ettepanek):



● Head kasumit teeniti just paaril eelmisel aastal. Järgnevad aastad toovad korraliku
kukkumise.

● Praeguses majanduslikus seisus indeksfondidesse investeerimine vähendab
potentsiaalset tootlikkust.

● Liikmeboonus vôiks olla suurem.
● Edaspidi võiks siiski dividende välja maksta nagu algne mõte oli.
● Minu arvates võiks pigem välja maksta jooksvalt, fondis kogun, tulundusühistu kasum

midagi muud.
● Vastu, kuna põhimõtteliselt oleks soovinud näha, et otsustamisele pannakse valik A)

praegune ettepanek B) maksame välja summa X EUR ja see teeb 1 EUR liikmekapitali
kohta väljamakseks Y EUR.

● Soovin dividende.
● Teen ettepaneku teenitud kasum dividendidena välja maksta.
● Ei soovi koguda.
● Leian, et Tuleva on tegutsenud rea aastaid ning kogunenud kasumit tuleks vähemalt

osaliselt dividendidena jagada liikmete vahel. Otsuse selgitus juhatuse poolt, et see on
ebaotstarbekas on emotsionaalne ja ei lähtu liikmete majandushuvist.

● Praegu kui aktsiahinnad on laes, oleks mõistlik dividende maksta.
● Olen juba kogumisfaasist väljas. Dividendiinvestorina eelistan regulaarseid

väljamakseid.
● Reinvesteeritav kasum on jätkuvalt eraldi pensionifondides.
● Majandustsükkel on faasis, kus tundub küpsem dividende maksta ja väike paus teha

sissemaksetes.
● Olen dividendide väljamaksmise poolt.

Lisad:

1) Lisa nr 1: Hääletanud ja mittehääletanud liikmete nimekiri (liikmetel võimalik
tutvuda Tuleva kontoris, kirjuta tuleva@tuleva.ee ja lepime aja kokku)

2) Liikmete esitatud küsimused ja Tuleva vastused.

/Allkirjastatud digitaalselt/
Pirje Keeroja
Protokollija
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