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PORTFELL

https://estateguru.co/
Registrisse kantud - 24.10.2013
Registreerunud investoreid 39-st riigist - 8126
Rahastatud laenude arv- 184
Välja antud laenud 31 070 434 EUR

https://estateguru.co/


PORTFELL
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https://www.iuvo-group.com/et/about/
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http://www.ptac.gov.lv/lv/news/pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-centrs-
ptac-aicina-neizmantot-millmoney-piedavatos-pakalpojumus
Asutatud ca 2014
(Väidetavalt) tegevusluba Saksamaal
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http://www.ptac.gov.lv/lv/news/pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-centrs-ptac-aicina-neizmantot-millmoney-piedavatos-pakalpojumus


ÜHISRAHASTUSTURG

• Ühisrahastusplatvorme on erinevaid

• Ühissponsorlus

• Laenupõhine ühisrahastamine

• Investeerimispõhine ühisrahastamine



ÜHISRAHASTUSTURG

• Klassikaline arusaam välisfinantseeringu

kaasamisest:

• Kapitali suurendamine seniste omanike poolt

• Pangalaen

• Kapitaliturud



ÜHISRAHASTUSTURG



VÕLUD

• Riskide maandamiseks valdkond reguleeritakse 

ja selle üle teostatakse järelevalvet

• Eestis puudub ühisrahastusspetsiifiline seadus

• Tarbijatele krediiti vahendavad platvormid 

krediidivahendajate nõuete all (KAVS)

• Muudele kohaldub vabatahtlikult 

Ühisrahastuse Hea Tava (HÜT) 

• Vaid tarbijatele krediiti vahendavad platvormid 

on järelevalve all (Finantsinspektsioon)



VÕLUD

• FI seisukoht (http://www.fi.ee/?id=20748):
„Eestis pole õigusakte, mis käsitlevad konkreetselt

ühisrahastamist. Lisaks ei pea ühisrahastamise tegevuse jaoks

alati olema kohustuslik tegevusluba. Eestis ei ole

ühisrahastusettevõtete jaoks ühtseid nõudeid investorkaitse

tagatiste, avaldatava teabe, hoolsuskohustuse, konfliktide

juhtimise ega platvormi jätkusuutlikkuse kohta.“



VÕLUD

• FinanceEstonia Ühisrahastuse Hea Tava

• Varade lahusus

• Andmete töötlemine ja turvalisus 

• Tunne oma klienti (KYC)

• Andmete avalikustamise standard (reklaam, 

projektid, aruandlus) 

• Huvide konfliktid 

• Kaebuste ja vaidluste lahendamine



VALUD

• Võimalikud valupunktid on kitsalt seotud

erinevate ühisrahastuse liikidega:

• Tarbijakrediit (Kreditex Ühisraha, IUVO,

Bondora)

• Kinnisvarainvesteeringud (Crowdestate,

Estateguru, Bulkestate)

• Ärifinantseerimine (Investly, Funderbeam,

Bondkick)



VALUD

• Võimalikud valupunktid on kitsalt seotud

erinevate ühisrahastuse liikidega:

• Ühtset mudelit ühelgi eelnimetatul ei ole

• Võimalikud on üsna keerukad konstruktsioonid

(investorid saavad vaid nõude tulemile)

• Edasine ülevaade tugineb eeskätt kinnisvara-

ja ärifinantseerimise näidetele



VALUD 

Investor

Laenusaaja

Portaal

Tagatisagent Tagatis

SPV
Eelfinantseerija



VALUD

• Kellele mida ikkagi vahendatakse (I)
• Investorid ei tunne teineteist, investorid ei tunne

laenu saajat, portaal (võib-olla) teab investoreid ja
(arvab, et) teab laenusaajat

• Investorite isikusamasuse jm tausta
kindlakstegemine ei ole reguleeritud, see on
portaalide äririsk
• Siduvate nõusolekute saamine
• Klientide sidumine – raha ülekandmine platvormi

kontodele
• Milline on investori riskiprofiil, kogemus, ootused



VALUD

• Kellele mida ikkagi vahendatakse (II)
• Investorid ei tunne teineteist, investorid ei tunne

laenu saajat, portaal (võib-olla) teab investoreid ja
(arvab, et) teab laenusaajat

• Investorite isikusamasuse jm tausta
kindlakstegemine ei ole reguleeritud, see on
portaalide äririsk

• Eesti platvormid opereerivad suure hulga
välisinvestoritega

• Info avalikustamise kuld- (ja ainuke reegel) on
ebaõige info andmise keeld



VALUD

• Kuskohast tuleb raha ja kuhu see läheb (I)

• Rahapesu tõkestamise reeglite jälgimise

põhimõtteline kohustus tuleneb vaid ÜHT-st

• Vähene reguleeritus tingib ka portaali

kogenematuse keeruliste situatsioonide

lahendamisel

• Kui kahtlane raha on juba investeeritud, on

tegutsemiseks hilja

• Kes deklareerib maksutulu?



VALUD
• Kuskohast tuleb raha ja kuhu see läheb (II)

• Portaali raames tekkivad õigussuhted on
eeldatavasti otse investori ja investeeringu
saaja või siis mingi SPV vahel
• Portaal ei taha olla lepingusuhte osapool
• Portaali vastutuse tekkel on viimasel

minimaalne vara
• Väga sageli taha vastutada ka laenusaaja

ise – kasutatakse iga projekt jaoks eraldi
ühinguid (nn SPV)



VALUD

• Mida investorid üldse vastu saavad
• Nõude laenusaaja vastu, keda nad ei tunne
• Nõude laenusaaja kontrolli all oleva SPV vastu,

keda nad ei tunne ja kelle varaks on laen
• Nõude portaali poolt hallatava SPV vastu, kes

annab raha edasi laenusaajale, keda investorid ei
tunne

• Nõude juba varasemast neile tundmatute
osapoolte laenusuhtest või siis nõude sellest
laenusuhtest tuleneva nõude alusel ülekantule



VALUD
• Informatsiooni asümmeetria (ehk siis kuidas olla

kindel, et kõik on hästi):
• Kuna investoreid on palju, siis reeglina

vahendab teavet investeeringu osas portaal
• Investoritel on erinevad ootused, seda ei

tunneta portaal ega ka investeeringu saaja:
• Investori soov olla kindel, et kõik on hästi
• Portaali soov, et nii investori kui

investeeringu saajaga on kõik hästi (portaal
püüab läbi saada mõlemaga)



VALUD

• Informatsiooni asümmeetria
• Iga negatiivse ilmingu tulem on ennustamatu

käitumine investorite poolt
• Investeeringu huvides ei ole (reeglina) kiire

häirekella andmine:
• see tähendab sageli väike- või siis

vähemkogenud investoritele närvilist ootamist
• Portaal satub surve alla
• Otsesuhtluse püüd investeeringu saajaga

• Suured vs väiksed investorid



VALUD

• Informatsiooni sümmeetrilisuse tagamine (ehk

kuidas olla kindel, et kõik ongi halvasti):

• Tähendab sisuliselt seda, millal lugeda

investeeringu saajat rikkumises olevaks ja

mida siis teha

• Rakenduvad samad jõujooned, mis eelnevalt –

suured investorid tahavad oodata, väiksed

mitte



VALUD

• Informatsiooni sümmeetrilisuse tagamine (ehk

kuidas olla kindel, et kõik ongi halvasti):

• Investeeringu sisu on loonud portaal oma

parima tahtmise juures

• Suhtlus investeeringu saajaga peab olema

ühtne – koheselt peaks otsustama, kes

suhtlusega alustab



VALUD

• Informatsiooni sümmeetrilisuse tagamine (ehk

kuidas olla kindel, et kõik ongi halvasti):

• Kuidas väljuda

• Investoritel väljumine keeruline (puudub

järelturg, v.a. kui portaal seda ise pakub)

• Investeeringu saaja väljumine

• Refinantseerimine

• Kokkuleppe (ilmselt üsna tundmatute)

investoritega (natuke tuttava) portaali abil



VALUD

• Informatsiooni sümmeetrilisuse tagamine (ehk
kuidas olla kindel, et kõik ongi halvasti):
• Olukord on diametraalselt erinev tagatiste

olemasolul – reeglina toimetab sõltumatu
tagatisagent, kes võtab keerulises olukorras
tagatise realiseerimise (ja ka täiendava
täitmise) enda peale

• Tagatiste puudumisel toimub täitmine nii nagu
tavalise laenulepingu või kapitaliinvesteeringu
raames



VALUD

• Eesti ühisrahastusturg on märkimisväärne

• Eelnev jutt, kuidas käituda, kui kõik on

halvasti, on endiselt üsna spekulatiivne, st turg

ei ole läbi elanud suuremaid (avalikke)

pahandusi



VALUD
• Eesti ühisrahastusturg on märkimisväärne

• Eelnev jutt, kuidas käituda, kui kõik on halvasti, on endiselt
üsna spekulatiivne, st turg ei ole läbi elanud suuremaid
(avalikke) pahandusi

• Lisandub regulatiivne segadus:
• Piiriülesel tegutsemisel võivad kohalduda kohalikud

reeglid (Läti ja Leedu näited), lisaks ei pruugi kohalik turg
spetsiifikat mõista

• Keerulisemad skeemid võivad siiski minna mingite
reeglite alla:
• Eelfinantseeringu SPV-d on alternatiivfondid (AIFMD)
• Osaluse pakkumine (ükskõik mis viisil) kellegi äris on

investeerimisnõustamine (Mifid II) või siis avalik
pakkumine (alates 2,5MEUR prospektikohustus)



Kõik.

Marko Kairjak, PhD, LLM

tel +372 626 4300

marko.kairjak@tgsbaltic.com

Ahtri 6a, 10151 Tallinn, Estonia


