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Konsolideeritud aastaaruanne 2020

Ohingujuhtimise aruanne

Uldkoosolekul osalemiseks 6igustatud aktsionaride ring
maaratakse aktsiaraamatu alusel seitse paeva enne
uldkoosoleku toimumist.

Kaesolev aruanne on koostatud kooskolas Eesti raamatu
pidamise seadusega ning annab ulevaate AS-i LHV Group
(edaspidi LHV) juhtimisest ja juhtimise vastavusest Finant
sinspektsiooni ja Nasdaq Tallinna borsi soovituslikule juhen
dile ,,Hea uhingujuhtimise tava". LHV jargib head uhingujuh
timise tava, valja arvatud juhul, kui kaesolevas aruandes on
margitud teisiti.

2020. aastal toimus uks korraline aktsionaride uldkoosolek.
13. martsil 2020. aastal toimunud korralisel aktsionaride
uldkoosolekul kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne
ja jaotati 2019. aasta majandusaasta kasum, sealhulgas
otsustati dividendide maksmine. Lisaks anti ulevaade 2020.
aasta esimese kahe kuu majandustulemustest, arikeskkon
nast ja viieaastasest finantsprognoosist. Kinnitati optsioo
niprogramm aastateks 2020-2024, kiideti heaks tulemus

1. Uldkoosolek
LHV on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionaride
uldkoosolek, noukogu ja juhatus.
Uldkoosolek on LHV korgeim juhtimisorgan, kus aktsionarid teostavad oma oigusi. Uldkoosoleku esmased ulesanded on pohikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine
ja vahendamine, vahetusvolakirjade valjalaskmise otsus
tamine, noukogu liikmete valimine ja volituste pikenda
mine, noukogu liikmete ennetahtaegne tagasikutsumine,
majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine,
aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine, audiitori(te) arvu
maaramine, audiitori(te) nimetamine ja tagasikutsumine ning
muude seaduse ja pohikirjaga uldkoosoleku padevusse
antud kusimuste otsustamine.
Pohikirja muutmise otsus on vastu voetud, kui selle poolt
on antud vahemalt 2/3 uldkoosolekul esindatud haaltest.
Pohikirja muutmise otsus joustub vastava kande tegemisel
ariregistrisse. Ariregistrile esitatavale avaldusele lisatakse
uldkoosoleku otsus pohikirja muutmise kohta, uldkoosoleku

tasu maksmise tingimused, muudeti pohikirja ja pikendati
noukogu liikmete volitusi. Uldkoosolek toimus eesti keeles.
2020. aasta uldkoosoleku juhataja oli AS-i LHV Pank juriidi
lise osakonna juht Daniel Haab, kes tutvustas uldkoosoleku
labiviimise protseduuri ja juhatuselt ettevotte tegevuse kohta
kusimuste kusimise korda.
2020. aasta korralisel uldkoosolekul osalesid juhatuse liige
Madis Toomsalu, noukogu esimees Rain Lohmus, noukogu
liikmed Andres Viisemann, Raivo Hein, Sten Tamkivi ja
Tauno Tats, volikirja alusel olid esindatud T iina Mais ja
Heldur Meerits. Kohal oli ka audiitor Eero Kaup (KPMG).
Ohelgi aktsionaril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsii
filisi kontrollioigusi ja haaleoigusi. LHV ei ole teadlik aktsio
naride vaheliste kokkulepete olemasolust, mis kasitleksid
aktsionarioiguste kooskolastatud teostamist.
Olulist osalust omav aktsionar on Rain Lohmus ja temaga
seotud isikud, omades kokku 23,38% aktsiakapitalist.

protokoll ja pohikirja uus tekst.

2. Juhatus

lgal aktsionaril on oigus osaleda uldkoosolekul, votta

2.1. Juhatuse koosseis ja ulesanded

uldkoosolekul sona paevakorras esitatud teemadel ning
esitada pohjendatud kusimusi ja teha ettepanekuid.
Oldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline uldkoosolek,
mille paevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine,
toimub vahemalt uks kord aastas. Juhatus kutsub korralise
uldkoosoleku kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandu
saasta loppemisest. Korralise ja erakorralise uldkoosoleku
toimumisest teatab juhatus ette vahemalt kolm nadalat.
Oldkoosoleku paevakord, juhatuse ja noukogu ettepa
nekud, otsuste eelnoud ja muud asjakohased materjalid
tehakse aktsionaridele kattesaadavaks enne uldkoosolekut.
Materjalid tehakse kattesaadavaks LHV veebilehel. Aktsio
naridele antakse voimalus enne uldkoosoleku toimumise
paeva esitada kusimusi paevakorras nimetatud teemade
kohta.

Juhatus on LHV juhtimisorgan, mis esindab ja juhib LHV-d.
Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi noukogu. Juhatuse
liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nousolek. Juhatuse
liikmeteks valitakse isikud, kellel on juhatuses osalemiseks
ja juhatuse liikme ulesannete taitmiseks piisavad teadmised
ja kogemused ning kes vastavad LHV pohikirjast, juhatuse
tookorrast ja muudest sise-eeskirjadest ning 6igusaktidest
tulenevatele nouetele. Enne ametisse nimetamist hinna
takse isiku sobivust ametikohale vastavalt LHV juhtorgani
liikmete ja votmeisikute hindamise eeskirjale, arvestades
LHV tegevuse eriparadega.
Vastavalt LHV pohikirjale koosneb juhatus uhest kuni viiest
liikmest. Juhatuse liikme volituste tahtaeg on viis aastat,
kui noukogu ei otsusta teisiti. Juhatuse liikme ametiaja
pikendamist ei voi otsustada varem kui uks aasta enne
ametiaja kavandatavat moodumist ja pikemaks ajaks,
kui on seaduses voi pohikirjas ettenahtud ametiaja ulem
maar. Juhul, kui LHV juhatusel on ule kahe liikme, maarab
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