A S

E K S P R E S S

G R U P P

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
1 7 .

M A I

2 0 1 9

|

P A R D A

6 ,

T A L L I N N

PÄEVAKORD

1

ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta
aruande kinnitamine

2

Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

3

Nõukogu liikmete volituste pikendamine

2018 ARVUDES

2018 MÜÜGITULU
JÄTKAS KASVU
Suurim kasv online tuludes 23%
(osakaal kogukäibest 38%)

Sõnavabaduse tagamine vaba ja majanduslikult tugeva kohaliku
ajakirjanduse kaudu. Kvaliteetse ja lugejate poolt hinnatud

sisu tootmine.
Digitaalsete tulude kasv.
Olulised investeeringud ja nende mõju 2018: Adnet Media
(internetireklaamide vahendamine), Linna Ekraanide laienemine

2018 ARENGUD
& VÄLJAKUTSED

elektrooniliste välireklaamidega Tartusse, Kinnisvara24.ee
arendamine, meelelahutusürituste ja konverentside korraldamine.

Kasumlikkus on jätkuvalt surve all, seda eeskätt tiheneva

Konkurentsiolukorra tõttu meedia ja trükiteenuste segmendis.
Fookus kasumlikkuse parandamisel ja efektiivsuse
tõstmisel.
Strateegia jätkuvalt suunatud digitaalsete tulude kasvatamisele
ja efektiivsuse suurendamisele.
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ASi EKSPRESS GRUPP
2018. majandusaasta aruande kinnitamine

Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Nõukogu liikmete volituste pikendamine

EKSPRESS GRUPP

Vastutuse välistamine
Selle esitluse koostas AS Ekspress Grupp (ettevõte) vaid teie tarbeks ja kasuks ning ainult teavitamise eesmärgil. Selle esitluse sisule juurde pääsedes, seda alla laadides, lugedes või muul viisil
endale kättesaadavaks tehes kas tervikuna või osaliselt, nõustute käesolevaga järgima järgnevaid piiranguid ja aktsepteerima allpool toodud tingimusi. Teil on lubatud ainult esitlust vaadata, printida
ja selle koopiat säilitada ainult teie enda tarbeks. Esituses sisalduvat teavet ei tohi kopeerida, paljundada, dubleerida, reprodutseerida, edasi anda, levitada, avaldada, eksponeerida ega sisu muul
viisil avaldada, väljastada või levitada mis tahes kujul otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt ja mis tahes eesmärgil mõnele teisele isikule kui teie direktorid, ametnikud, töötajad või need, kes on

teile nõu andjateks, ja kes nõustuvad selles sätestatud piirangutega. Esitlus ei kujuta endast ega moodusta osa, ega seda ei tohiks tõlgendada kui pakkumist, müügipakkumist või kutset märkida,
kindlustada või muul viisil omandada ettevõtte või selle kontserni liikme väärtpabereid, samuti ei tohiks see või ükski selle osa olla aluseks ega ei tohi sellel tugineda seoses ühegi lepinguga osta või
märkida ettevõtte või selle kontserni mistahes liikme väärtpabereid, samuti ei või see olla aluseks ega sellele ei või tugineda mis tahes lepingu või kohustusega seoses. Iga isik, kes kaalub ettevõtte
väärtpaberite ostmist, peab enne investeerimisotsuse tegemist ise iseseisvalt end infoga kurssi viima. Esitlus on koostatud ainult teile teabe ja tausta andmiseks ning seda võidakse muuta. Peale
selle on käesolevas esitluses sisalduv teave koostatud mitmesugustest allikatest pärineva teabe põhjal ja peegeldab valitsevaid tingimusi antud hetke seisuga, mis võivad muutuda. Selles esitluses
sisalduvat teavet ei ole sõltumatult kontrollitud. Selles esitluses sisalduvat teavet võidakse kontrollida, täiendada ja muuta ilma sellest ette teatamata ning Ettevõttel ei ole kohustust siin sisalduvat
teavet uuendada või ajakohasena hoida. Sellest tulenevalt ei anna ettevõte ega ei anta tema nimel ega tema poolt ega anna ükski selle vastav liige, direktorid, ametnikud või töötajad ega ükski
teine isik mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi ega tagatisi käesolevas ettekandes sisalduva informatsiooni või arvamuste õigsuse, täielikkuse või õigluse kohta ning tuginemine sellisele

teabele või arvamustele on teie enda riisikol. Ettevõte ega ükski selle liige, direktorid, ametnikud või töötajad ega ükski teine isik ei võta endale mingit vastutust mis tahes kahju eest, mis tekib selle
esitluse või selle sisu mis tahes kasutamisest või mis on sellega seoses muul moel tekkinud. See esitlus sisaldab "tulevikku suunatud avaldusi", mis hõlmavad kõiki muid avaldusi peale ajalooliste
faktide avalduste, sealhulgas, ilma piiranguteta, mis tahes avaldused, millele eelneb, millele järgneb või mis sisaldavad sõnu "suunab", "usub", "eeldab", "seab sihiks", "kavatseb", "tahab", "võib,"
"ennustab", "teeks", "planeerib", "võiks" või sarnased väljendid või nende eitavad vormid. Sellised tulevikku suunatud avaldused hõlmavad teadaolevaid ja tundmatuid riske, ebakindlaid aspekte ja
muid olulisi tegureid, mida Ettevõte ei saa kontrollida, mis võivad põhjustada ettevõtte tegelike tulemuste, toimimise või saavutuste olulise erinevuse tuleviku tulemustest, toimimisest või
saavutustest, mida on sellistes tulevikku vaatavates avaldustes väljendatud või eeldatud. Sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad arvukatel eeldustel ettevõtte praeguste ja tulevaste
äristrateegiate ja keskkonna osas, milles ettevõte tulevikus tegutseb. Oma olemuselt hõlmavad tulevikku suunatud avaldused riske ja ebakindlust, kuna need on seotud sündmustega ja sõltuvad
asjaoludest, mis võivad tulevikus esineda või mitte. Sellest tulenevalt on teie igasugune lähtumine sellistest tulevikku suunatud avaldustest teie enda riisikol. Need tulevikku suunatud avaldused
kajastavad ainult selle kuupäeva seisu, mil need on tehtud, ning ei Ettevõte ega ükski tema vastavatest esindajatest, töötajatest või nõustajatest ei kavatse ega oma mingit ülesannet või kohustust
täiendada, muuta, ajakohastada või üle vaadata ühtegi siinkohal esitatud tulevikku suunatud avaldust, et see ettevõttes toimunud muutusi kajastaks. Ettevõtte varasemat tegevust ei saa pidada
aluseks ettevõtte tuleviku hindamisel. Ükski selles esitluses sisalduv väide ei ole mõeldud kasumi prognoosina.
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