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Täna panevad britid
lahkumispaberi lauale

Võimalus investeerida
olümpiavõitjasse

Kas parima
potentsiaaliga sektor?

Londonis tegutsev ettevõtlik inimene on pigem maailmakodanik, ütleb Londonis idufirmade
kiirendis kaasa lööv Triin Linamägi. Kõne alla võib tulla ka kolimine, kuid pigem siis, kui Brexiti tingimused selged. 6–7

Ettevõtjad on käima lükanud toetusfondi, et valida välja andekad
noored sportlased, keda olümpiale aidata. Üks tänavusi toetuse saajaid on kiiruisutaja Marten

Arvestades arenenud maailma

Liiv, kes saab nüüd treenida koos

Austria koondisega.

8–9

vananevat rahvastikku, tundub,
et ravimifirmad on praegu heal
positsioonil. Samas alluvad ka

PÄEVA TEGIJA

Endel Palla võtab
tublisti manti

ra-

vimifirmade aktsiad börside närvilisusele ja poliitiliste uudiste
mõjule. 14–15

Äripäev

Harju Elektri rammusate dividendide kõige magusama osa võtab
eraisikuna nõukogu esimees
Endel Palla. Pallale kuulub
1164 000 aktsiat ja ta saab
dividendina 209 520 eurot.
Talle järgneb Tiina Kirsme,
kellele kuulub 881 250 aktsiat, tema saab dividendi 158
625 eurot. Eraisikutest kolmandal kohal on Hans Palla,
kellele kuulub 436 700 aktsiat ning dividendina
võtab ta 78 606

eurot.
Loe lisaks
lk 2
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Trikitas firma endale
Kinnisvarahooldusfirma Krausberg osanik avastas ühel päeval, et suurosanik Ander Ild
on viinud ettevõtte äritegevuse teise firmasse, milles temal enam osalust pole. 4–5

Krausberg OÜ-le tekitati kahju 1 miljoni euro ringis, millest osa on tagasi saamata laen suuromaniku Ander Ildi abikaasalt Hannalt.
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LÜHIDALT

Savisaar pärsib Ühistupangal
litsentsi saamist
Ühistupangale litsentsi andmiseks soovib finantsinspektsioon Edgar Savisaarelt kui linnapealt andmeid tema ärialase reputatsiooni
kohta, kuid Savisaar ei vasta küsimustele.
Tallinna linn on Ühistupanga liige ja finantsinspektsioon soovis linna kui Juriidilise isiku puhul andmeid linna Juhtide kohta, et veenduda
nende sobivuses pangandussektorisse:kas
nad on piisavalt usaldusväärsed, kompetentsed Ja laitmatu ärimainega, kirjutab Eesti Päe-

valeht.

Korruptsioon Helsingis: 9 miljonit

vasakule
Helsingi politsei

29. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

on riigi suurima korruptsioo-

nijuhtumi uurimisega lõpusirgel, suurpettuse tulemusena on vasakule liikunud 9 miljoni
euro eest tehnikat.
Uurimist juhtinud Urpo Mäkelä sõnul

on peakahtlusalune linna haridusameti endine tehnikajuht Hannu Suoniemi, kes on eeluurimise
andmetel tellimused teinud, heaks kiitnud ja
vastu võtnud.
Aastatel 2006–2016 Helsingi haridusametis
toimunud hangete objektiks olid arvutid, telefonid ja muud tehnikaseadmed, aga ka meelelahutuselektroonika.

Saksamaal varastati 100kilone
kuldmünt

JAGAMISMAJANDUS

Uberit Taanis tabanud löök teeb
ka Taxifyle tuska
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Uue taksoseaduse tõttu Taani
turult lahkuma sunnitud Uberi kogemuse tõttu otsustas ka
Eesti firma Taxify sealsele turule mitte siseneda.

“Oleme väga nördinud, et
seadusemuudatus selles suunas läks,” ütles Taxify kaasasutaja Martin Villig. Taxify on mitu aastat Taani turu poole vaadanud, ent just taksoseaduse
muudatuste tõttu sinna sisenemata jätnud.
“Sealne uus valitsus oli alguses väga positiivselt meelestatud. Nüüd, paari kuuga tundub, et nende meelsus on muutunud. Meil on sellest sügavalt
kahju,” ütles Villig.
Lisaks on Põhjamaades Villigi sõnul Euroopa kõige kõrgemad taksohinnad. “Takso on
luksusteenus, mitte tarbekaup
me ei saa sellisest mõttelaadist aru. Poliitikute väga halb
otsus,” nentis ta.
Tegelikkuses saaks Taani Villigi sõnul Taxify ja Uberi teenuse soodustamisest tugevalt kasu. “Riik maksab seal paljudele
immigrantidele sotsiaaltoetusi, kuigi nad võiks lubada nendel inimestel tööd teha, kodust
välja tulla jariigile makse tasuda,” tõi ta välja.

Riik maksab seal paljudele immigrantidele sotsiaaltoetusi, kuigi võiks
lubada neil tööd teha.

–

Berliini muuseumist varastati 100 kilogrammine kuldmünt, mille väärtus on 4 miljonit dollarit.
Esmaspäeva varahommikul sai Berliini politsei teate, et vargad murdsid öösel sisse Bode
muuseumi ja varastasid sealt 100 kilo kaaluva
kuldmündi “Big Maple Leaf”. See on autorehvisuurune kuldmünt, mille tootja on Kanada
kuninglik mündikoda, ning see on muuseumides väljapanekutel olnud alates 2010. aastast.
Sama suuri kuldmünte on veel neli.

ENAMPAKKUMISE TEADE
Eramu: Palderjani tee 16,
Pirita, Tallinn

www.oksjonikeskus.ee, ID: 30436
Lisainfo tööpäeviti: tel 6840620
e-post:
elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas

majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

PABERIVABA
Võta meiega ühendust
Värsked uudised
ehitus-ja

kinnisvarasektorist

www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee

tel 6 191 341

Taxify kaasasutaja

Martin Villig. FOTO: RAUL MEE

Uber lõpetab Taanis
Sõidujagamisteenus Uber teatas eile, et lõpetab Taanis tegevuse ja teeb viimase sõidu 18.
aprillil, kirjutas majandusleht

Børsen.

“Tundub,

et kõik

Põhjamaad
liiguvad praegu väga vales suunas,” ütles Taxify kaasasutaja.
“Loodame, et Eesti suudab positiivset eeskuju näidata, nii et
Põhjamaad saaksid Eesti näitele järgi tulla.”

Pressiteates teatab firma, et
tähendada Taaniga igaveseks hüvasti jätmist.
Kuid see on sõnum poliitikutele ja teistele, et taksondust reguleeriv uus seadus ei võimaldaUberil oma teenust pakkuda.
“Oleme otsustanud oma tegevusee ei pruugi

se lõpetada,” ütles pressiesindajaKristian Agerbo.
Küll aga jääb Taani Aarhusi
edasiUberi arenduskeskus, kus
on palgal 40 inseneri.
Otsusele eelnes taksoseaduse muutus, trahvid ja kohtuasjad Uberi juhtide vastu ning algav kohtuprotsess Uberi kui et-

tevõtte vastu.
Uber on Taanis tegutsenud
2014. aastast. Otsus puudutab
2000juhti ja 300 000 kasutajat.

BÖRSIFIRMA

HIND

Harju Elekter maksab dividendi

Aktsia on tõusnud
poole võrra

Rainer Saad
rainer.saad@aripaev.ee

Harju Elekter teatas, et plaanib

maksta dividendi ka sel aastal.

Aktsionäridele tehakse ettepanek jaotada kasumiks 3,19
miljonit eurot ehk 18 senti aktsia kohta. Dividend makstakse aktsionäridele välja 16. mail
ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 11.mai kella 23.59 seisuga.
Eelmisel aastal oli Harju
Elektri väljamakse aktsia kohta 12 senti 5 senti dividend ja
–

Harju Elektri aktsia hind
VÕRDLUS

Omanikutulu saajad
dividend eurodes

1 002 240
341 958
Endel Palla
209 520
Tiina Kirsme
158 625
Hans Palla
78 606
Jüri Kalmet
56 262
Aleksander Pajuri
54 545
Aare Kirsme
41 085
Andres Allikmäe
40 500
Martin Mikk-Kirsme
31 725
Kirke Kirsme
31 725
Andres Järving
25 082
Harju KEK AS
ING Luksemburg

ALLIKAS: ÄRIPÄEV

7 senti maksti omakapitali vä-

eurodes

hendamise teel.
Harju Elektri 2016. aasta
müügitulu oli 61,2 miljonit
eurot, nii äri- kui ka puhaskasum olid 3,2 miljonit eurot.
Aktsionäride korraline koosolek toimub 27. aprillil Keila
kultuurikeskuse saalis.
Aktsiaraamatu järgi saab
eraisikuna kõige suurema dividendi nõukogu esimees Endel Palla.
Märtsi alguses selgus, et seoses PKC müügiga laekub Harju
Elektri kontole hiigelsumma
25,8 miljonit eurot.

4,0

3,71
3,5

3,0

2,5

28.09.2016

28.03.2017

–
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TULE EHITUSMESSILE!

5.-8. aprill
Eesti Näituste messikeskuses
Eesti Näituste AS
Pirita tee 28

Tallinn 10127
Tel 613 7335

e-post:estbuild@fair.ee
www.fair.ee/eestiehitab
Külastajate parkla ka Lauluväljakul

5. aprill
6. aprill
7. aprill
8. aprill

11-18
10-18
10-18
10-17

reklaamiosakond

tel 667 0105
29. märts 2017
Sisuturundus on oma kauba,

Sisuturundus

reklaam@aripaev.ee
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teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Kinnitusvahendite ekspert Ferrometal
juba kümme aastat Eestis

Läänemere piirkonna juhtiv kinnitustarvikute ja väikedetailide tarnija Ferrometal Oy
sai alguse Soomes 1976. aastal.
Kümme aastat tagasi laienes
kinnitusvahendite ala ekspert
Eestisse, alustas siin tööd Ferrometal Baltic OÜ nime all ning
kasvatab aasta-aastalt käivet.
Ferrometal Baltic OÜ on Ferrometal Oy müügifirma Eesti
turgudel. Tõukeks 2007. aastal
Eestisse laieneda tuli juhtkon-

nalt ning selle põhjuseks oli vajadus olla siinse turu klientidele lähemal ja kättesaadavam. Ettevõtte jaoks on alati olnud kõige olulisemnende toodete ja teenuse kvaliteet ning seetõttu arenetakse samm-sammult, võtmata suuri riske. Ferrometali aastane käibekasv ulatub mõnest
protsendist kuni 20 protsendini.
Ferrometal Oy tuntuimad
tooted on automatiseeritud varude juhtimise süsteem Kanban
RFID, mis aitab tootmisettevõtetel oluliseltvähendada tarvikute hoiustamiseks vajaminevat
pinda, ja Fixmaster Store’i süsteemid. Lisaks on väga hinnatud ka teised erinevad kaubamärgid: Fixmasteri kruvid spetsialistidele, Fixmaster Toge’i
betoonikruvid ja Pias-Piasta
plekikruvid.
Tööstusklientidele pakub
Ferrometal nende vajadustele
kohandatud uuemaidtehnoloogiaid rakendavaid logistikalahendusi. Edasimüüjatele ollakse partner, kes pakub lisaks toodetele koolitust ja asjatundlikku abi professionaalidest klientide teenindamisel. Edasimüüjate jaoks on välja töötatud ka
kaupluse sisustuse lahendused,

mis säästavad ruumi ja tõstavad

tooted selgelt esile. Ehitajaid varustab Ferrometal kvaliteetsete, kõigile normidele vastavate kinnitusvahenditega, mida
kasutatakse hoone vundamendist katuseni.
Nii ehitus- kui ka tööstusprojektidele teostab ettevõte
pidevalt mitmesuguseid, kliendi juhtnööride kohaselt ettevalmistatud projektitarneid
kas Soome, Baltimaadesse või
partnerite objektidele üle kogu maailma. Ferrometali edasimüüjad teevad koostööd mitmesuguste klientidega eratarbijad, ehitajad, tööstuskliendid,
hooldusettevõtted.

Kvaliteedis me
järeleandmisi ei
tee: meiega
koostööd tehes
teab partner alati,
mida ta saab.
Ferrometal Oy juht Mika Brandt

–

Tootevalikus ligi 50 000 artiklit
Ferrometal on üks juhtivaid
kinnitusdetailide tarnijaid Läänemere piirkonnas. Ligi 50 000
artiklistkoosnev tootevalikvõimaldab pakkuda väga laia valikut erinevaid kinnitusdetaile väga erinevate vajadustega
klientidele. Samas tagab valdkonna suurim tootevaliksoovitudtoodetekiire leidmise ja tarnete õigeaegse saabumisekliendi lattu või objektile.
„Meie tugevus on lai tootevalik, suurepärased logistilised oskused ning võimekus täita kokkulepitud tarned alati
enam kui 99% ulatuses. Seejuures kvaliteedis me järeleandmisi ei tee: tehes meiega koostööd,
teab partner alati, mida ta saab,“
ütleb Ferrometal Oy juht Mika Brandt, lisades, et ettevõtte
hinnatum vara on loomulikult
kogenud oma ala spetsialistid.
Ferrometali Soome, Eesti ja
Läti esindustes töötab kokku

FmOne

–

Kanban-logistika telefonis

–

umbes sada inimest. Ettevõttes
hinnatakse töötajaid ning nende oskusteavet kõrgelt: seda näitavad ka tavapärasest pikemaajalised töösuhted ning pidevad sise-ja väliskoolitused töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Alates aastast 1989 on ettevõte Würthi kontserni liige
ning sarnaselt kogu kontserni
ettevõtetega ollakse orienteeritud parimatele tulemustele. Samas on Ferrometali juhtkonna
jaoks oluline, et töötajatel oleks
piisavalt motivatsiooni ning neile meeldiks ettevõttes töötada.
Ferrometal Oy 2016. aasta
käive kerkis eelnenud aastaga
võrreldes 7,5%, kasvades 25 miljoni euroni. Mika Brandti sõnul
on ettevõtte edu alus rahulolevad kliendid, kes nende valdkonna- ja tootealast pädevust
usaldavad.
Fixmaster Store
System paindlik
riiulilahendus
kauplustele.

MIS ON MIS

Ferrometal Oy:
•

•

•

•

•

Asutatud 1976
Peakontor: Nurmijärvi,
Finland
Tooteid: ca 50 000
Kuulub aastast 1989
Würthi kontserni
Avas 2007. aastal esinduse
Eestis
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Väikeosanikule jäeti
firmast tühi kest
Kinnisvarahooldusfirmas Krausberg
OÜ kolmandikku omav Ülo Plaado
avastas, et suurosanik Ander Ild tegi
tema selja taga sellise triki, et viis
ettevõtte äritegevuse sarnase nimega
OÜsse Krausberg Eesti, milles Plaadol
enam osalust polnud.
Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Äripäev
“Ma olin OÜs Krausberg väikeosanik ja ühel
hetkel avastasin, et firma on tühjaks kanditud. Kliendilepingud, töötajad, oskusteave
jms olid üle läinud teise ettevõttesse,” rääkis Plaado.
Nüüdseks on ta juba hulk aastaid püüdnud enda õigusi kaitsta nii kriminaalasja
algatamise kuika praegu pooleli kohtuasja
kaudu, milles vaieldakse OÜKrausberg likvideerija määramise üle.
Ettevõttest jäi tühi kest

Krausbergi asutasid 1997. aastal võrdsetes
osades Plaado, Ild ja Jaak Morna. Mõni aasta
hiljem Morna lahkus omanikeringist ning
tema osaluse ostis välja Ild.
Plaado oli koos Ildiga ettevõtte juhatuses 2006. aastani. Sealt edasi jäi ta passiivseks väikeosanikuks ning juhatuses toimetasid Ild ning Aare Kutser. Krausbergil
oli 2006. aastal üle 350 töötaja ning müügitulu küündis toona kroonides 35 miljonini. Ettevõte oli kinnisvarahooldusturul
tuntud tegija.
“Pakkusin Ildile korduvalt, et lähen ettevõttest välja ja lepime minu osa hinna
kokku. Ta oli sellega nõus, aga kunagi polnud tal selleks millegipärast aega. Paraku
selguski hiljem, et minu selja taga käis samal ajal ettevõtte tühjaks kantimine. Asja mõte oli, et miks ta peaks mulle maksma, kui saab ka ilma rahata väikeosanikust lahti,” kirjeldas Plaado naha üle kõrvade tõmbamist.
Juba 2006. aastal asutas Ild Krausbergi kõrvale uue ettevõtte Krausberg Eesti,
mis Krausberg Internationali kaudu kuulus toona ainuisikuliselt talle. Pärast seda
hakkas Plaado osalusega Krausbergi majandustegevus hääbuma ja vara hulk vähenema. Samal ajal edenes Krausberg Eesti äri
tõusvas joones.
Kui 2010. aastaks oli Krausbergi müügitulust järel 544 000 krooni, siis Krausberg
Eestil oli see 28 miljonit krooni.
Asja kurbloolisus peitub aga selles, et
Plaado sai Ildi trikitamisest teadaalles 2012.
aastal, kui Krausbergist oli järel ainult tühi keha.
Likvideerija küsimust arutab kohus

Krausbergile tekitatud kahju suuruseks
hindas OÜ Finantsakadeemia 2013. aastal
700 000–950 000 eurot, millest Plaado osa
on kolmandik. Samuti on Krausbergist antud Ildi abikaasale Hanna (Hannah) Ildile laenu kokku 134 000 eurot (2,1 miljonit
Eesti krooni).
Vastav nõue on kirjas Krausbergi viimaseks jäänud 2010. aasta majandusaruandes.
Plaado ei tea, kas Hanna Ild maksis ettevõt-

Asja mõte oli, et
miks ta peaks mulle
maksma, kui saab ka
ilma rahata väikeosanikust lahti.
kolmandiku Krausberg OÜ omanik
Ülo Plaado

tele laenu tagasi või mitte. Tõenäoliselt mitte, sestpärast 2010. aastat ettevõttel majandustegevust ei olnud.
Krausbergi juhatusse eelmise aasta maikuuni kuulunud Aare Kutser kinnitas, et
tema ajal Hanna Ildile antud laenu tagasi
ei makstud.
Võimalike kahjunõuetega peaks tegelema ettevõtte likvideerija. Paraku on Krausbergi likvideerija Ander Ild, kes Plaado sõnul ei ole huvide konflikti tõttu huvitatud
nõuete esitamisest.
Seetõttu tegi Plaado kohtule avalduse
likvideerija välja vahetada. Seejärel saaks
OÜ Krausberg juba esitada kohtule hagiavalduse kahjude hüvitamiseks ja/või laenude tagastamiseks. Harju maakohus Plaado avaldust ei rahuldanud, kuid ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse ning
saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtusse tagasi.

Juba 2012. aastal rahuldas kohus Plaado
avalduse ettevõttest teabe saamiseks ning
dokumentidega tutvumiseks, kuid vastaspool on sellele vaid vilistanud.
Krausberg Eestil on uued omanikud

Telefonile vastanud Ander Ild palus küsimused saata kirjalikult. Nendele vastas, küll
mitte väga sisuliselt, teda esindav AB Lextal
advokaat Gretta Oltjer-Timberg. Ta teatas, et
Ülo Plaado väited ei vasta tõele, tema esitatud nõuded on meelevaldsed ja täielikult
tõendamata.“Seda seisukohta jagaska maakohus oma lahendis,” sõnas Oltjer-Timberg.
Ildi kõrval Krausbergi ning Krausberg
Eesti juhatustesse kuulunud Aare Kutser
märkis, et tema sai suuniseid suuromanik Ildilt ning nende järgi tuli tal tegutseda. “Mina ei tea, millised olid Ildi ja Plaado
suhted või mis kokkulepped neil olid. Nad
on omavahel neid asju jaganud juba tükk
aega ja ma ei tea, miks nad neid jagatud ei
saa,” lisas Kutser.
AnderIld ei ole 2015. aasta sügisest enam
Krausberg Eesti omanik ega juhatuse liige.
Ettevõtte juhatuse liige on praegu Raul Vanem, kes juhib lisaks Viimsi vallale kuuluvat ASi Viimsi Vesi ning oli eelmisel aastal
sama valla ettevõtte Viimsi Haldus juhatuses. Vanem kommenteeris, et ei tea midagi
Plaado ja Ildi vaidlusest.
Krausberg Eesti omanikud on praegu
võrdsetes osades firmade kaudu Pille Suuder ningjan Jupaschevski.

Kinnisvarahooldusfirma Krausberg
kõrvale tekkis 2006. aastal Krausberg
Eesti, mis kuulus ainuisikuliselt Ander
Ildile ja mille vara hulk ja tegevus li kusid tõusujo nes.FOTO:VEIKO TÕKMAN
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OÜ Krausberg

OÜ Krausberg Eesti

Asutatud: 1997, likvideerimisel
Osanikud: Ander Ild 2/3, Ülo
Plaado 1/3
Juhatuse liikmed: Ülo Plaado
2000–2006, Ander Ild 2000–
2016, Aare Kutser 2006–2016

Asutatud: 2006
Juhatuse liikmed: 2006–10.2015
Ander Ild, 2006–04.2014 Aare
Kutser, alates 10.20015 Raul Va-

–

–

nem

osalused alates 2006. aastast

omanik Ander Ild

OÜ Krausberg International
Aare Kutsar
omanik Ander Ild

10%

100%
2006–2009

90%
2009–
08.2015

OÜ Krausberg International

Volcano OÜ

omanik Ander Ild

omanik Pille Suuder

100%

100%

08.–10.2015

Gretta Oltjer-Timberg

Ander Ildi ja OÜ Krausberg esindaja, AB
LEXTAL advokaat

10.2015–
11.2015

Äriühingu likvideerimine toimub seaduse alusel ning

likvideerimismenetlusei olene ega saagi sõltuda likvideerija isikust, sest seaduse järgimine ei saa sõltuda kellegi subjektiivsetest soovidest.
Teie poole edukamaks asjaajamiseks pöördunud isiku
väited ei vasta tõele, tema esitatud nõuded on meelevaldsed
ja täielikult tõendamata. Seda seisukohta jagas ka maakohus oma lahendis. Rõhutan, et
ajakirjanduse poole pöördumise fakt ise näitab juba asjaolu, et isiku võimalused õiguskaitsevahendite kasutamiseks
on ammendumas ja osutunud
tahtmiste maksmapanekuks
ebapiisavaks.

Suurosanik ei saa olla
erapooletu likvideerija
Volcano OÜ

Nordestan Trade OÜ

omanik Pille Suuder

omanik Jan Jupaschevski

50%

50%

11.2015–

Liisi Kents
Ülo Plaado esindaja, AB Entsik
advokaat

&

Partnerid

Ülo Plaado hinnangul ei ole
põhjendatud ega seaduslik
määrata Krausbergi likvideerijaks ettevõtte suurosanik
ning endine juhatuse liige, kelle õigusvastase tegevuse (ma-

ALLIKAS: INFOPANK

ja erapooletu likvideerija, kulikvideerija peamine ülesanne on esitada nõue Ander Ildi, Ander Ildi abikaasa Hanna
Ildi ja teise juhatuse liikme Aare Kutseri vastu, mida likvideerija Ander Ild ei ole isiklikult
huvitatud tegema. Ülo Plaado
nõudeks jäi niisiis kutsuda tagasi Krausbergi osaniku Ander
Ildi määratud likvideerija Ander Ild ning määrata uus likvideerija.
Likvideerimismenetluse vajalikkus aga seisnes selles, et
Krausbergil on kahju hüvitamise nõuded juhatuse liikmete Ander Ildi ja Aare Kutseri vastu, kuivõrd seoses Krausbergi äritegevuse (kliendilepingud, töötajad, oskusteave
jms) ülekandmisega Krausberg
Eestile on tekitatud Krausbergile varalist kahju summas
700 000–950 000 eurot. Samuti tuleneb Krausbergi majandusaasta aruannetest, et ettevõte on väljastanud Hanna Ildile laenu 2 101 710 Eesti krooni (s.o 134 323,75 eurot). Seega on Krausbergil ka laenude tagastamise nõue Hanna Ildi vastu või kahju hüvitamise
nõue Krausbergi juhatuse liikmete Ander Ildi ja Aare Kutseri
vastu, kui nende tegevusetuse
tõttu on nõue Hanna Ildi vastu aegunud. Järelikult oli vaja
otsustada Krausbergi likvideerimine, et saaks esitada kohtule hagi kahju hüvitamiseks või
laenude tagastamiseks.
na

Äriühingu likvideerijaks ongi tavaliselt äriühingu juhataja
ning OÜ Krausberg ei näe põhjust, miks ei võiks ka antud juhul likvideerida ettevõtet tema
viimane juhatuse liige.

Krausberg Eesti omanikevahetusel viis järku
OÜ Krausberg International

sõltu kellegi soovidest

jandusaasta aruannete esitamata jätmise) tõttu sundlõpetamine üldse algatati. Samuti
ei saa Ander Ild olla sõltumatu

Vähemusosanikku
ei käsitletud kannatanuna
Riigiprokuratuur algatas 2013.
aasta juulis kriminaalasja karistusseadustiku § 2172 lg 1 tunnustel, leides, et on vajalik
kontrollida asjaolusid, mis viitavad OÜ Krausberg seaduslike esindajate poolt äriühingu
huvide kahjustamisele, s.o suures ulatuses varalise kahju teki-

tamisele ehk usalduse kuritarvitamise tunnuste esinemisele.
Ülo Plaado kirjeldas kuriteo-

kaebuses, et alates tema lahku-

juhatuse liikme kohalt teavitas Ander Ild teda perioodil 2006–2011 järjepidevalt, etKrausbergi tegevus on
jätkuvalt kasvav ja arenev ning
peatselt on oodata dividende.
2012. aasta kevadel tekkis
Plaadol kahtlus, et ettevõte on
lõpetanud kasumliku tegevuse,
kuna Krausbergi juhatus ei olnud viimase kahe aasta jooksul
esitanud majandusaasta aruandeid ning ettevõtte kodulehel
reklaamiti Krausbergi õigusjärglasena OÜd Krausberg Eesti.
Kõrvutades mõlema ettevõtte majandusaasta aruandeid,
märkas Plaado, et Krausbergi majandusliku olukorra halvenemine on otseselt seotud
Krausberg Eesti majandustegevuse kasvuga.
Plaado hinnangul olid
Krausbergi juhatuse liikmed
Ander Ild ning Aare Kutser pannud toime tema suhtes usalduse
kuritarvitamise, rikkudes neile
seadusest ja juhatuse liikme lepingust tulenevatkohustust järmisest ettevõtte

Kriminaalmenetluses,

kus kahtlustatakse äriühingu juhatuse liikmeid

kohustuste rikkumises,
tuleb kannatanuna käsi-

tada üksnes äriühingut,
mitte aktsionäre, osanikke või võlausaldajaid,
leidis riigiprokuratuur.

gida Plaado kui vähemusosaniku ja Krausbergi varalisi huve
ning sel moel põhjustasid ulatuslikuvaralise kahju.
Plaado veendumusel ei olnud osaühingu juhtimisel osanike võrdset kohtlemist, kuna
vähemusosanik jäi ilma oma
osalusest. Seda eelkõige põhjusel, et kaebajal ei ole seoseid
Krausberg Eestiga ning samal
ajal on Krausbergi väärtus olematu.

Kaks aastat hiljem, 2015. aasta juulis, kriminaalmenetlus lõpetati. Riigiprokuratuuri seisukoha järgi ei olnud Plaado
Krausbergi vähemusosanikuna käsitletav selles kriminaalasjas kannatanuna.
Kriminaalmenetluses, kus
kahtlustatakse äriühingu juhatuse liikmeid karistusseadustiku § 217² lg 1 järgi kohustuste
rikkumises, tuleb kannatanuna käsitada üksnes äriühingut,
mitte aga näiteks selle äriühingu aktsionäre, osanikke või võlausaldajaid, leidis riigiprokuratuur.

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE28.03.2017
110 000 Aktsiat.

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898,
19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi
Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku

aadress Pronksi

3.4.

20. aprillil 2017. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park konverent-

sikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti.
Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.

~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande

kinnitamine;
2.

Kasumi jaotamise otsustamine;

3.

Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise

kinni-

3.5.

tamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate oman-

damine;

Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine;

4.
5.

Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine;

6.

Aktsiaseltsi põhikirja muutmine;

7.

Perioodi 01.01.2017. a

–

31.12.2017. a majandusaasta aru-

ande auditeerimiseks audiitori nimetamine.
Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning

teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised

5.8. Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud akt-

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aru-

amiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning
allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja
avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

5.9.

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisel, välja arvatud

5.10. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud opt-

Pikendada aktsiaoptsiooniprogrammi ühe aasta

võrra ning
23.12.2014 kinnitatud põhitingimuste punkt 8 asendatakse
järgnevas sõnastuses: „Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on
õigus väljastatud optsioone kasutada pärast nelja aastase

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2016. a ma-

optsioonilepingus sätestatule.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~-

~~~~

~~~~

~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1
(ühe) Aktsiaseltsi aktsia.

Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõu-

luvate ettevõtjate juhtivtöötajad,kusjuures juhtivtöötajatena

tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
5.11. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väl-

jastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

5.13. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus
või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia

kohta.

ate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada
dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti,

eeldusel,

väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi

5.15. Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus
märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu
muutmiseks, kui seadus seda nõuab.
6. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi akt-

muutmise ettepaneku poolt:
6.1.

5.3.

Lõpetada Varssavi börsil noteeritud Aktsiaseltsi aktsiate,
mis on tähistatud Poola väärtpaberite registris (Krajowy
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~

~~~~~

~~~~~~~~

5.4.

ning 20.04.2017 muudetud aktsiaoptsiooniprogrammiga õi-

gus kuni 19.04.2019 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali

EE3100084021 (edaspidi „Aktsiad“), registreerimine.

3.2. Lõpetada Poolas avalik kauplemine kõigi Aktsiatega.
3.3. Osta tagasi Varssavi börsi kaudu omandanud ja Poola

aktsiaoptsiooni

õigustatud

subjektiks

juhtivtöötajale väljastatakse mitte rohkem kui

5.6.

2,00 eurot Aktsia kohta. Minimaalne
tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus

Madis Jääger 100 000 aktsiaoptsiooni;

5.7.

Meelis Pielberg 100 000 aktsiaoptsiooni.

Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt ak-

hat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend

100 000

Aktsiaseltsi nõukogu poolt juhatuse liikmetele pakutavate
aktsiaoptsioonide arv on:

väärpaberikontodel olevad Aktsiad. Aktsiaselts omandab

võrra kuni 2 100 000 (kahe miljoni ühesaja tuhande) uue
tsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 556 482,40
(kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tu-

olevale

(ükssada tuhat) aktsiaoptsiooni.
5.5.

Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni 31.07.2017. a. Aktsiate
tagasiostuhind on 0

kuni EUR 840 000 (kaheksasaja neljakümne tuhande euro)

Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu
teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
Ühele

Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7. ning kinnitada see
uues sõnastuses alljärgnevalt:

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud

hulgast.

oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt:

et dividendide saamiseks õigustatud isikute nime-

kirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

siooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil

~~~~~-

aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta
vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel

avalda-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13. aprillil 2017. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval,
20. aprillil 2017. a kell

14:30. Registreerimiseks palume kaasa

võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu
esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse taJuriidiliste isikute puhul palume kaasa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või

kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed
dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud

eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnita-

5.14. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsi-

hatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaopt-

omandamine

~~~~~~

gasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil

5.12. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.

liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi ju-

nitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate

~~~~~

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad

siooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile

käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite

3. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kin-

~~~~~

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

siaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja

kogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuu-

aktsionäridele 9. mail 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

~~~~~~~~

Aktsiaseltsil on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni
~~

5.2.

~~~~~~~~~~~~~~

vahel.

gustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Opt-

vastavalt

siooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

itakse seisuga 8. mai 2017. a kell 23:59. Dividend makstakse

~~~~~~~~~~

waterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise
lepingus kokkulepitud summas.

pingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti

mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õi-

isikul optsiooni kasu-

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaopt-

41 181 356,37 eurot.
~~~ ~~~~~~

õigustatud

5. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

5.1.

~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul

2.3. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 464 595,88 eurot;
2.4. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

sioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada

tamise õiguse tekkimist. Optsiooni kasutamiseks esitab

15 179 120,60 eurot;

7.3.

tud korrale.

õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse

2.2. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas

~~~~-

pärast talle optsiooni väljastamist (st pärast temaga opt-

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Puhaskasumi suurus: 29 291 917,52 eurot;

~~~~~~~~~~~~~

-

Nadzoru Finansowego) nõusolekus märgitud kuupäeval.

pärast aktsiaoptsiooni

jandusaasta kasumijaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärg-

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

oodi 01.01.2017. a 31.12.2017. a majandusaasta aruannet.

sioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist

mille kohaselt on puhaskasumi suurus 29 291 917,52 eurot.

nevalt:

Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning
aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonile-

~~~

punkt 3.1, mis jõustub Poola Finantsinspektsiooni (Komisja

(st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist), kusjuures

2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt,

3.1.

temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

perioodi möödumist pärast talle optsiooni väljastamist

ande kinnitamine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~

tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse

~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~-

Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 23.12.2014 aktsiaoptsiooniprogrammi
põhitingimused (viide 23.12.2014 börsiteatele „Olympic Entertainment Group: aktsiaoptsiooniprogramm“ ), mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.04.2015. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku
hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt:

4.1.

Coopers (registrikoodiga 10142876).
7.2.

jaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud

4. Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste
kinnitamine

ettepanekud:

2.1.

siaoptsioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga
hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kir-

Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab Aktsiaseltsi juhatus. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada Poola Finantsinspektsioonile (Komisja Nadzoru Finansowego) ja
Poola väärtpaberite registrile (Krajowy Depozyt Papierów

senti).”
7. Perioodi 01.01.2017. a

nud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates

vastavasisulise digitaalallkirjastatud
~~~~~~~~~~

teate

aadressil

e-posti

või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella

09:00 kuni 17:00, hiljemalt 19. aprillil 2017. a Aktsiaseltsi asukohas
Pronksi 19, 3. korrus.
Aktsiaseltsi
~~~~~~~~~~

majandusaasta

aruandega

ning

vandeaudiitori

~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Aktsiaseltsi

majandusaasta

~~~~~~~~~~

aruandega,

otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on
võimalik tutvuda alates 29. märtsist 2017. a Aktsiaseltsi kodulehel

aadressil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ja tööpäeviti ajavahemikus
9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku
päevakorrapunktide kohta saab esitada epostil ~~~~~~~~~~ või
telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll

avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päe-

va enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 5. aprillil 2017. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada
iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva

enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 17. aprillil 2017. a tööpäeva
alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud

ettepanekud

täiendavate päevakorrapunktide osas,

dused päevakorrapunktide

kohta

ning otsuste eelnõud

põhjenpärast

nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil
-

31.12.2017. a majandusaasta aru-

ande auditeerimiseks audiitorinimetamine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi
audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

Eelnõude

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

ja põhjendustega saab tut-

vuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00
aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

–

7.1.

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~-

Madis Jääger, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 UUDIS

toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
29. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee

BREXIT

Suurbritannia lahutuspaber on alles
Kahjuks on üsna vähe meeldivaid
konkreetseid asju selgunud, ütleb nüüd
finantsnõustaja Ragnar Meitern, kellega
Äripäev kohtus Londonis ka päev pärast
seda, kui britid olid ennast referendumil
Euroopa Liidust välja hääletanud.
Sirje

Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Äripäev
Täna, üheksa kuud hiljem, annab Suurbritannia suursaadik Euroopa Liidus Tim Barrow üle ametliku lahkumistaotluse, mis
lükkab kella käima.
Aega on kaks aastat, et jõudakokkuleppele Suurbritannia liidust lahkumise tingimustes ning leppida kokku omavaheliste kaubandussuhete uued alused.
“Selgunud on see, et peaminister Theresa May on üsna autokraatlik juht,kes siseministrina oli küll ELi jäämise poolt, kuid
peaministriks saades muutus “järsu” Brexiti
pooldajaks, võttes palju äärmuslikke seisukohti. Nagu see, et ilma kokkuleppeta lahkumine on parem kui lahkumine halbadel
tingimustel,” ütleb Meitern.
Mida kokkuleppeta lahkumine tähendaks, visandas ELi poolt brittidega pealäbirääkijaks volitatud Michel Barnier nädalavahetusel ajalehes Financial Times ilmunud artiklis: pikad ootejärjekorrad Doveri
sadamas, ettevõtete tarneahelatekatkemine, häired lennuliikluses ja tuumakütusega varustamises. Ei võida sellisest lahendusest ei britid ega EL.

Sisserände piiramise üle ei tingita
Meitern nendib, et brittide ühisturult järsu lahkumise on tinginud eelkõige see, et
Suurbritannia valitsusele ei ole vastuvõetav ühisturu üks põhitingimusi inimeste
vaba liikumise nõue.
“Natuke marru ajav on, et Suurbritannia
on otsustanud immigratsiooni piiramise
nimel kuulutada sõja oma Euroopa naabritele, samal ajal kui pool Suurbritannias–

se immigreeruvatest inimestest on tegelikult väljastpoolt ELi,” pahandab ta. Ise pole ta veel otsustanud, kas teha Suurbritanniast oma alaline elukoht. “Olen kuulnud
üsna nõudlikust ja bürokraatlikust protsessist, mis ELi kodanikel on vaja läbida, kui
nad seda soovivad teha.”
Enam kui 20 aasta pikkuse panganduskogemusega Meitern nõustab rahvusvahelisi ärisid ja investoreid, kes paiknevad
Londonis, kuid tegutsevad globaalselt. Ja
nende tegevus on jätkunud,räägib Meitern.
Ehkki mitu finantsasutust teeb ka plaane
Londonist kolimiseks.
“Kohati tundub see nagu kättemaks
Londoni edule ja tema rahvusvahelistest
pankuritest eliidile ning muidu ettevõtlikele inimestele, kes finantsalal töötavad,”
kritiseerib Meitern Theresa May kurssi. Siiani on Londonis tegutsevad finantsasutused
saanud finantspassi alusel tegutseda kogu
Euroopa Liidus. Kõik see tähendabebakindlust, mis niipea veel ei lahene.

Idufirmad idanevad edasi
Londonis idufirmade kiirendis Startupbootcamp kaasa lööv Triin Linamägi, kellega Äripäev samuti referendumi ajal kohtus, ei usu praegu suurema selguse saabumist enne mitut aastat. Midagi hullu pole
ka juhtunud.
“Kuna Brexit juhtus just siis, kui meie kiirendi oli Londonis otsimas parimaid idufirmasid Euroopas, oli see meie jaoks kindlasti šokeeriv. Aga me ei näinudkohest mõju,”räägib ta. “70% idufirmadestmeie 2016.
aasta programmis tuli Euroopast, mis kinnitab, et London on endiselt tehnoloogiajafinantsettevõtetele atraktiivne sihtkoht.”
Linamägi räägib, et kui nad idufirmade
seas uuringu korraldasid ja küsisid, kui paljud kavatsevad Brexiti tõttu ära kolida, vas-

tas jaatavalt vaid 30%. Alternatiivina nime-

tati enim Berliini, ehkki ka Stockholm ihkab fintech’is Londonilt liidrisärki üle lüüa.
“Suurem osa ettevõtetest näeb Londonit
kui väravat teistele turgudele ega plaani
asukohta muuta seni, kuni selleks tekib tungiv vajadus ning Brexiti-järgsed tingimused
on selged japiiritletud,” ütleb Linamägi.
Uus olukord, uued võimalused

osutab, et iga uus olukord loob alatiuusi võimalusi. Nii käivad Londonis arvukad delegatsioonid, et finantsasutusi “üle
meelitada”. Selles võiks ka Tallinn kaasa
lüüa ja meelitada Eestissefintech- ja finantsala firmasid, pakub ta. Ökosüsteem on olemas. Lisaks eeldaks see paindliku suhtumisega regulatoorset lähenemist.
Linamägi osutab, et Brexiti järelmõju on
kasulik e-residentsusega tegelevatele ettevõtetele, nagu LeapIn. See pakub asukohast
sõltumatutele ettevõtjatele kõik ühes platvormi, mis aitab luua ettevõtte ning pangakonto Eestis ja majandab ka kogu maksunduse asjaajamist. “Üha enam olen kohanud inimesi, kes lehvitavaduhkelt oma uute
läikivate e-residendi kaartidega,” ütleb ta.
London jääb atraktiivseks ärikeskuseks
ka Brexiti järel. “Arvan, et iga Londonis tegutsev ettevõtlik inimene on pigem maailmakodanik ja Brexit ei sea piiranguid edasistele tegemistele, tuleb lihtsalt leida uusi
võimalusi ja olla avatud kõigele uuele, end
regulatsioonidega varakult kursis hoida
ning vastavalt planeerida,” ütleb Linamägi.
“Loodame siiski, et talente hinnatakse ning praegu juba Inglismaal töötavatele ELi kodanikele leitakse võimalusi siin
oma tegevust jätkata,täpselt niisamuti nagu Euroopa riikides töötavatelebrittidele.
See Suurbritannias elavate ELi kodanike õigused ja teistes ELi riikides elavate brittide õigused pärast Brexitit on üks küsimus, milleMichelBarnier esimeses järjekorras lahendada soovib. Teised kaks on brittide kohustused ELi eelarve ees (ca 60 mld
eurot) ning Põhja-Iiri rahuprotsessi tulevik, kuna Brexit sunnib jälle piire ehitama.
“Kavatseme olla õiglased, ent seista kindlalt oma 27 liikmesriigiga liiduhuvide eest,”
andis Barnier läbirääkimiste tooni kätte.
Meitern

–

–

Briti peaminister Theresa May on osut nudjärsuBrexit po ldajaks. FOTO:REUTERS /
SCANPIX
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PROGNOOS

Ootused Eesti majanduse käekäigule

algus

2017 SKP reaalkasv, a/a
2017 Inflatsioon

3,0

2018 SKP reaalkasv, a/a

7,6

2018 Inflatsioon

2,5

2,0

protsendi peale tõuseb

Nordea prognoosi järgi
sel aastal töötuse määr.
Järgmisel aastal on see
9,4 protsenti.

1,5
1,0
0,5

0,0
Nordea

SEB

Swedbank

Euroopa
Komisjon

ALLIKAS: NORDEA ECONOMIC OUTLOOK, SWEDBANK ECONOMIC OUTLOOK, SEB NORDIC
OUTLOOK, EUROOPA KOMISJONI MAJANDUSPROGNOO

PROGNOOS

Pangad ootavad kiiremat kasvu
Märt Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Suurpangad prognoosivad
Eestile selleks aastaks üle
Londonis töötav Sander Saar tõdeb, et brittide ostujõud on kahanenud.

FOTO: ANDRES HAABU

2protsendilist majanduskasvu
ning inflatsiooni taastumist.

KOMMENTAAR

Muutused on tunda
Sander Saar

Maker Studios, London

Referendumile järgnenud ajal
on enim muutnud siin elavate
välismaalaste suhtumine, kes
tunnevad, et neid ei hoia siin
miski kinni, ja on rohkem avatud võimalustele ka teistes riikides.

Tuttavad, kes varem poleks
kaalunud liikumist, on nüüd
selle ette võtnud. Sarnaseid järeldusi kuulen ka mitmelt ettevõtjalt, kes siia töötajaid otsivad. Usun, et seeläbi on suurimad võitjad teised Euroopa
start-up-keskused, nagu Ber-

liin, Barcelona, Pariis, Lissabon jne.
Tarbijana olen tajunud üleüldise ostujõu vähenemist
seoses valuuta väärtuse kahanemisega. Eriti oli seda tunda
aasta alguses, kui mitu ettevõtet, sh Apple, olid sunnitud
rakenduste hinda tõstma ca
25%. Sama on vähemal määral
(10%) tajuda tarbekaupades.
E-kirjad erinevatelt brändidelt
stiilis, et naela nõrkuse tõttu on importsisendite hinnad
tõusnud, mistõttu tuleb hinda tõsta, ei ole ebatavalised.
Telekokk Jamie Oliver oli

sunnitud aasta alguses mitu väikse tootlusega restorani

sulgema seoses importkauba
kallinemisega ja suunama investeeringud välisriikidesse.
Kui ma oma kasutatud tooteid müüsin eBays, olid varem
ostjad Suurbritannias elavad
inimesed, nüüd on enamik
mujalt Euroopast ja USAst. Välisriikide ostujõud on kasvanud.
On hea aeg investeerida Suurbritanniasse kinnisvaras,
ettevõtluses jms. Seda on näha
ka paljude välisettevõtete ja

–

ELi pealäbirääkija Michel Barnier’
mandaadi.
Mai 2017 pannakse paika kõneluste suunised, mille kinnitavad
välisministrid. Siis saavad kõnelused alata.
Juuli 2017 Eestist saab ELi eesistujariik ja ELi asjade korraldaja.
Oktoober 2018 peaksid kõnelu–

sed olema lõppenud, et tulemuse saaksid heaks kiita Euroopa
Parlament ja riikide parlamendid.
29. märtsil 2019 lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust, kui kõik
27 riiki pole ühel häälel otsustanud kõneluste aega pikendada.
ALLIKAS: FINANCIAL TIMES

KINDLUSTUS

Eksportiv väikefirma
saab uue teenuse
Jaroslav Tavgen
jaroslav.tavgen@aripaev.ee

Eile lisandus KredExi portfelli uus teenus väikeettevõtete
eksporditehingukindlustus.
Teenuse kohta toob KredEx
Krediidikindlustuse juht Mee–

lis Tambla näite, kus väikeettevõte saadab välisfirmale arve.

“Oletame,

et arve on 10 000

eurot. Kuid alati on oht, et äkki
välisfirma ei maksa arvet, kui läheb näiteks pankrotti. Seda annab ära hoida, kui Eesti firma
on eelnevalt end ära kindlustanud. Selleks pöördub Eesti firma
meie poole, maksab tasu, mis
sõltub partneri taustast, kuid
on keskmiselt 2–3% summast,
ja võib olla muretu, et saab igal
juhul vähemalt 8500 eurot kätte,” selgitas Tambla Äripäeva ve-

jaanuaris.

Olgu suvi...
või tali...

Brexiti ajakava
–

tal ootavad kõik pangad inflatsiooni taastumist. Tarbijahinnad peaksid SEB prognoosi järgi tänavu kasvama 2,8 protsenti, Nordea ja Swedbanki hinnangul aga isegi 3 protsenti.
Järgmisel aastal peaks inflatsioonimäär kõikide pankade hinnangul olema tänavusest veidi väiksem, ent siiski vähemalt 2,4 protsenti.
Nordea avaldas enda viimase majandusprognoosi märtsis, SEB veebruaris ja Swedbank

-investorite tegevuses.

PANETÄHELE

29. märts 2017 Suurbritannia
esitab ametliku taotluse EList lahkumiseks.
31. märts 2017 Ülemkogu president Donald Tusk annab brittidele 27 liikmesriigi nimel esimese vastuse.
29. aprillil 2017 toimub erakorraline ülemkogu, mis kinnitab

Kui eelmiselaastal jäi majanduskasv 1,6 protsendi juurde,
siis sellelt aastalt ootavad SEB ja
Swedbank 2,2protsendilist SKP
tõusu. Nordea on värskes prognoosis veelgi optimistlikum ja
prognoosib koguni 2,5protsendilist majanduskasvu.
Järgmisel aastal peaks ma-

janduskasv pankade hinnangul tänavusega võrreldes veidi
kiirenema, ehkki kõrgemat kui
3protsendilist kasvu prognoosib vaid SEB.
Pankadega enam-vähem samal nõul on Euroopa Komisjon, mis ootab veebruaris avaldatud prognoosis Eestile tänavu
2,2protsendilist majanduskasvu, mis järgmisel aastal peaks
kiirenema 2,6 protsendini.
Kui eelmisel aastal kasvasid
harmoniseeritud tarbijahinnad
vaid 0,8 protsenti, siis sel aas-

nekeelsele sõsarväljaandele Delovõje Vedomosti.
KredExi kodulehel saab arvutada välja ka taotluse tasuja
kindlustusmakse eeldatava suuruse. Pärast taotluse esitamist
teebKredEx Krediidikindlustus
taustauuringu ja saadab poliisi
pakkumise.
Tambla lisas, et iga kindlustatud maksmata arve kompenseeritakse 85% ulatuses ning
kindlustus on seotud ühe ostjaga. “KredEx peab kliendi heaks
kiitma, vaatama tema tausta,
saama infot ettevõtte kohta.
Meie teenus pakub ka ettevõtjale võimalust kontrollida, kas
tema partner on turvaline, sest
väikeettevõtjatel võib olla keeruline taustainfot hankida,”
rääkis Tambla.

TASUBTEADA

Kellele kindlustus

sobib?
Eksporditehingu kindlustus
on mõeldud väikeettevõttele,

mis teeb esimesi katsetusi eks-

porditurgudel.
Kindlustus sobib siis, kui ettevõttel on 1–2 ostjat välisriigis ja
ta pakub ostjatele maksetähtajaga 30–180 päeva. Ostjad võivad olla kõik juriidilised isikud
väljaspool Eestit.
Ettevõte saab end kindlustada
ostja võimalike makseraskus-

te vastu.
Kindlustus katab ühe müügitehingu või kuni ühe aasta jooksul tehtavate tehingute
makseriski.
ALLIKAS: KREDEX
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TOETUSED

Ettevõtjad loovad
olümpiavõitjaid
“Kõige suurem rõõm oleks näha, kui sinu
investeeringu peale lastakse Eesti hümni,”
ütleb SA Noored Olümpiale komisjoni liige ja
suurtoetaja Tiit Rahkema.
Merit Pärnpuu
merit.parnpuu@aripaev.ee

MIS ON MIS

SA Noored Olümpiale

Äripäev
Ettevõtjad Paavo Pauklinja Valdur Jaht lõid
sihtasutuse Noored Olümpiale, mille olemust seletavad idufirma mõistete kaudu
see on spordikiirendi. “Valime sportlase,
anname talle raha, koolitused ja mentori,
et tema areng oleks kiire, läbimõeldud ja
toetatud,” ütles Pauklin.
IT-ettevõtja ja ekspordikoolitaja Pauklini sõnul on plaanis läheneda noorte spordi edendamisele täiesti uue nurga alt. “Anname endale aru, et õigeid vastuseid ei ole
kellelgi, üritame pusletükkidest kokku panna parima asja ja olemevalmis muutusteks,
sest pigem hakkame pihta, õpime ja muudame süsteemi, kui istume taganurgas, midagi ei tee ja mõtleme end paiste.”
Sihtasutuse komisjoni kuulub peale Tiit
Rahkema veel olümpiavõitja Gerd Kanter
ja eduka vigursuusataja Kelly Sildaru isa
–

Tõnis.

Fond nagu ühisrahastusplatvorm
Sihtasutust Noored Olümpiale saavad toetada nii ettevõttedkuika eraisikud kas ühekordselt või püsitoetajana. “Meil on eraisikutest toetajad, kes annavad 10–50 eurot
kuus püsimaksena, ja meil on suurtoetajad, kes panustavad 1000 eurot aastas nelja
aasta jooksul,” rääkis Pauklinja märkis, et
fondi töö sarnaneb paljuski ühisrahastusplatvormiga.
Tänu toetajate abile antakse sel aastal
välja kaks stipendiumit, mõne toetaja lisandudes võib-olla isegi kolm. “Esimese
aasta kohta on see päris hea tulemus,” märkis Pauklin.
Järgmisel aastal on sihtasutusel plaanis
vastu võtta ka mõni nimestipendiumi andja,kes võtaks enda kanda ühe 10 000eurose
stipendiumi kogu olümpiatsükliks. Ideaalis aga loodetakse innustada sporti toetama võimalikult erinevaid ettevõtteid, kelle
toetusmaht ei pruugi olla väga suur, kuid

Spordikiirendi ideed kannustab tõsiasi, et
90 protsenti Eesti noortest sporditalentidest lõpetab tippspordiga tegelemise pärast
keskkooli, sest noorte talentide tugisüsteeme napib ning perspektiiv tundub hägune.
Isegi kui noorel on soov saada mõnel alal
maailma parimaks, on tal seda ilma tugisüs-

teemideta raske saavutada.
“Meie tahame olla need, kes inspireerivad
noori suurelt mõtlema ja kõrgeid eesmärke seadma. Tahame ühiskonnas kasvatada võitjamentaliteeti, mis ei tähenda seda,
et ainult esimene koht oleks hea, võitja saab
olla ka see, kes medalit ei saavuta,” kommenteeris Pauklin.
Sihtasutus Noored Olümpiale on asutatud
20. oktoobril 2015.
Toetusi jagab sihtasutus avalike konkursside kaudu.
Stipendiaadid valib kandideerijate hulgast
välja sihtasutuse komisjon.
Tegevjuhtkonda kuuluvad Valdur Jaht Ja
Paavo Pauklin.
Komisjoni kuuluvad Valdur Jaht, Tiit Rahkema, Gerd Kanter ja Tõnis Sildaru.
Toetajad on näiteks Kaamos Kinnisvara,
East Capital, Siim Liblik, Reigo Rusing, Priit
Penjam, Ülo Kallas, ATA Investment, Lauri Paeveer, Datel, Netcorp, Goodson & Red,
BaltCap, Messente, Warmeston, Fina Investeeringud, Avaron, Vallaro.

Sihtasutuse
Noored Olümpiale
suurtoetaja Tiit Rahkema leiab, etkuna

on

FOTO:

ANDRES

HAABU

Näeb märkimisväärset mõju

Pauklini sõnul on ettevõtmise käimalükkamine olnud raske, aga statistiliselt läheb
sihtasutusel tema sõnul hästi suurtoetajaid on juba20. “Tänased olümpiavõitjad on
rääkinud, et sellel tegevusel võib olla märkimisväärne mõju Eesti spordi tulevikule.
Praegu me igal juhul näeme, et inimesed
tahavad ennast sellega siduda ja tahavad
tulla ja aidata, mis on väga kihvt!” lisas ta.
Kuna Eesti on väike, tulebPauklini sõnul
toimida targalt. “Meil ei ole miljoneid sportlasi, keda spordisüsteemist läbi pusida, peame väga targalt oma talente hoidma. Oleme
küll näinud, kuidas väga heas füüsilises vormis sportlased ei saavuta võitu, sest nad kas
kõrbevad vaimselt või ei oska end sihipäraselt treenida ning põlevad läbi, saavad vigastusi või treenivad valesti.“
Et noor sportlane õpiks seadma realistlikke eesmärke ning oleks vaimult tugev, kasutatakse sportlase toetamisel20/80 meetodit, mis toetab ka sportlase vaimset arengut. Seetõttu on kaasatud inimesieri elualadelt: ettevõtjad, spordipsühholoogid, treenerid, sportlased, nõustajad.
–

TASUBTEADA

Esimene toetatud sportlane
Alates 2016. aasta maist on sihtasutus toetanud 2018. aastal Lõuna-Korea taliolümpiamängudele pürgivat noort kiiruisutajat Marten Liivi 10 200 euroga.
Toetust kasutab Marten välismaal treenimisega kaasnevate kulude katteks ja see võimaldab tal harjutada koos Austria kiiruisukoondisega.
Marten on kiiruisutamises 2016. aasta juunioride MMi pronks 1000 m distantsil ja
Eesti rekordiomanik 500 m, 1000 m, 1500
m, 3000 m ja 5000 m distantsil.

Tel 613 9737, 503 6450

on

tegemist erafondiga, paljud asjad

lihtsamad.

annaks ühiskonnale sõnumi, et spordi toetamine ei ole vaid suurte ja rikaste organisatsioonide asi.

|

ava@ava.ee

|

www.ava.ee
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stipendiumit annab SA
Noored Olümpiale välja
sel aastal.

Stipendiumi
saaja saab endale

kõik toetusmehhanismid, mis on
sportlasel riigi

koondises või
olümpiaesinduses

treenides.
suurtoetaja, Datel ASi juhatuse
esimees Urmas Kõlli
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Ettevõtjal ja
sportlasel on
palju sarnast
Endise pikamaajooksja, mitmekordse Eesti meistri ja SA Noored Olümpiale komisjoni liikme Tiit Rahkema sõnul peavad nii
ettevõtja kui ka sportlane suutma ennast
motiveerida, oskama panna asjad perspektiivi ja pidama kinni päevaplaanist.
Nooruses kõvasti sporti teinud ja praegu spordisponsorlusega tegelev TLR Ser-

Töökusega võib
Eestis platsi
puhtaks lüüa
Kui sa tööd ära ei tee, ei tähenda anne ega
õnn üksi midagi, teab suurettevõtja Urmas
Sõõrumaa vankumatu kindlusega.

Ükskõik mis valdkonnas inimene tegut-

seb, tuleb Sõõrumaa sõnul kõigepealt ikkagi töö ära teha. “Tööga saad Eesti meistriks
ükskõik mis alal, on see teaduses, hariduses,
spordis või mujal. Puhtalt töökusega võib
Eestis platsi puhtaks lüüa. Kui tahad Euroopas silmapaista, siis on annet ka vaja, ja kui
tahad maailmas silma paista, siis on takkaotsa veel ka õnne vaja. See kehtib spordis ja
igas muus eluvaldkonnas,” lisas Sõõrumaa.
SA Noored Olümpiale töödkommenteeris EOK president kui tänuväärt ettevõtmist.
“Kogu sporditegemine ja spordijuhtimine
on Eestis tegelikult selline ühiskondlikku
laadi ettevõtmine ja kui mingi eraalgatus
tuleb, on see ainult teretulnud.”
Küsimuse peale, kas ta oleks nõus nõukogu liikmeks hakkama, vastas ta, et peab end
ettevõtmisega rohkem kurssi viima.

vices OÜ juht Tiit Rahkema teab, kui raske
on sportlasel leida võimalusi oma meisterlikkuse tõstmiseks. “See on väga hea idee ja
kuna tegemist on erafondiga, mitte riiklikuga, on mõningad asjad palju lihtsamad.
Usume, et on kogutud kokku kõva seltskond eksperte, kes suudavad teha pädevaid
otsuseid ja sorteerida inimesi, kellesse ettevõtjad tahaksid investeerida,” kommenteeris Rahkema.
Rahkema sõnul on see hea võimalus paljudele sportlastele, kellel pole siiani olnud
võimalustvõi väljundit osaleda riiklike fondide või stipendiumide jagamisel. Sportlane võib ise fondi poole pöörduda ja ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha, ütles
Rahkema.
Kuna raha on alati vähemkui soovijaid,
tulebRahkema sõnul teha raskeid valikud.
“Praegu on veel vara öelda, kui palju soovijaid tuleb, aga usun, et neid kindlasti tuleb,
sest kes ei tahaks saada 10 000eurost stipendiumiaastaks.”
Stipendiaatide arv sõltub aga sellest,
kui palju õnnestub leida toetajaid. “Keegi
ei võta seda kui palgatööd, vaid kui investeeringut. Ja eesmärk on valida välja kõige
võimekamad, kellesse investeerida,” märkis Rahkema.
Rahkemale endale on spordi toetamine
aate küsimus, sest kui teistel läheb hästi,
läheb ka endal hästi. “Kõige suurem rõõm
oleks muidugi näha, kui sinu investeeringu peale lastakse Eesti hümni.”
KOMMENTAAR

Täidab niši kahe maailma
vahel
Urmas Kõlli

MÄRKA JA KIIDA
TEENINDAJAT!
www.heateenindus.ee

BÖRS

LÜHIDALT

Le Peni
kaotus
oleks hea

Kaupmehed peavad uuteks
50eurosteks valmis olema
Ettevõtjad peavad tagama, et on 4. aprillil ringlusse tulevate uute 50euroste sujuvaks kasutuselevõtuks tehniliselt valmis, teatas Eesti Pank.
“Alates 4. aprillist on uute turvaelementide
ja uuendatud kujundusega 50eurosed rahatähed seaduslik maksevahend, mida peavad
vastu võtma kõik kaupmehed Ja müügiautomaadid,” ütles Eesti Panga sularaha-ja taristuosakonna Juhataja Rait Roosve.
“Seadme puudumise või selle tõrke korral ei
tohi uue 50eurose vastuvõtmisest keelduda,
sest rahatähe ehtsust saab kaupmees tuvastada ka käsitsi, kui ta vaatab või kombib rahatähe turvaelemente. Need on väga lihtsad võtted, millega saab hakkama iga inimene,” rõhutas Roosve.

JPMorgan teatas, et kui Prantsuse presidendikandidaat Marine Le Pen peaks valimised
kaotama, tähendaks see tõusu
Euroopa aktsiatele.
Varahaldur prognoosib, et

Le Peni kaotuse korral voolab

aktsiate fondi tagasi vähemalt 100miljardit dollarit. “Me usume, et selline summa võib regiooni tagasi voolata,
kui poliitiline ebakindlus vähetema Euroopa

neb,” teatas JPMorgan.
Le Peni kaotus tähendaks JPMorgani teatel ka seda, et euro
kurss tugevneks. “Euro kurss on
euroala usalduse mõõdik,” kirjutasid JPMorgani analüütikud.
Le Peni võimalusi presidendiks saada peetakse siiski väikeseks võiduvõimalusi hinnatakse 20 protsendile. Bloombergi küsitluse järgi on 61 protsendiline võimalus, et presidendiks
saab Emmanuel Macron.

Keskkonnaprojektid saavad
riigilt 7,2 miljonit eurot
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
nõukogu otsustas 21. märtsi koosolekul toetada riigi kohustuste täitmiseks olulisi keskkonnaprojekte kokku rohkem kui 7,2 miljoni euroga, teatas KIK.
1,6 miljoni euroga toetatakse erametsaomanike ja erametsanduse ühistegevust, sest KIKi
soov on aidata kaasa sellele, et metsaomanikud kuuluksid metsaühistutesse, ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

–

ÄRIPÄEV.EE

SAMI tänavapuhastusharjad

suurtoetaja, Datel ASi juhatuse esimees

Saadaval ka veesüsteemiga.

Programm täidab niši kahe maailma va-

Sobivad ideaalselt tööks tänavatel, ehitusplatsidel, parklates jne.

hel koolisport ja täiskasvanute sport.
Mingi tasemeni saab ju koolistaadio-

Peatoetaja:

–

nil ka treenida, ilma et peaks midagi
maksma, aga kui on kõva tahtmine end
olümpiatasemele treenida, jääb koolistaadionist väheks. Siin tulebki meie
programm sportlasele appi. Stipendiumi saaja saab endalekõik toetusmehhanismid, mis on sportlasel riigi koondises või olümpiaesinduses treenides.
Kuid soov ennast maksimaalselt teostada peab inimeses väga sügaval sees olema. Ka heaks ettevõtjaks hakkamisel
peab olema sisemine valmidus, ettevõtlikkus, seesama kehtib spordi kohta.

Harjad töölaiusega 2,2 ja 2,7 m
Koppharjad töölaiusega 1,8 ja 2 m

Edasimüüja Eestis:
SAMI MASINAKESKUS OÜ
SAUE 76505, Tule 20
Tel. 528 2732, 521 8462
VALGA 68204, Petseri 40
Tel 524 1759

KRIISIPLAAN

Ericssoni plaan mõjutab ka Eestit
Sirje Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Rootsi telekommunikatsiooniseadmete tootja Ericsson,
mis on suur tööandja ka Eestis, avaldas jaanuaris ametisse asunud uue juhi Börje Ekholmi plaani, kuidas firma jälle jalgele saada.

Küsimusele, kuidas eile avalikustatud muudatused mõjutavad Ericsson Eestit, vastas pressiesindaja Milla Nummenpää, et
mõjuta ei jää ükski üksus.
Nii palju võib kohe öelda, et
turuna liigub Eesti Euroopa ja
Ladina-Ameerika üksuse alla.
Seni kuulus Eesti Põhja-Euroopa ja Kesk-Aasia üksusesse.

Kriisiplaani läbivjoon on kasumimarginaali parandamine.
Plaan näeb ette selgema fookuse, mis toob alanud aastal kaasa suuremadrestruktureerimiskulud ning mahakandmised.
Ericssoni uue äristrateegia

fookuses on tugevdada liidripositsiooni nii tehnoloogias kui ka
turul, võimendades maksimaalselt 5G, asjade interneti ja pilvetehnoloogia potentsiaali.
Ka ettevõtte organisatsioon

lihtsustub. Keskendutakse rohkem lahenduste pakkumisele,
mis kombineeriksid nii tooteid
kui ka teenuseid.
Ettevõtte põhilisi tegevusalasid tuleb kolm: võrguseadmed,

Wiru Uks Tallinn OÜ

uus äriüksus

digitaalsed teenused (siia alla käivad ka pilvetehnoloogia seadmed) ning asjade
internet, kus rõhuasetus nihkub süsteemi integratsiooni põhiseltlähenemiseltplatvormist
ja lahendustest lähtuvale lähenemisele. Nendes valdkondades suurendatakse investeeringuid ja sinna suunatakse ümber ressursid.
Muudatused toovad kaasa

mahakandmisi,

mis ettevõtte

hinnangul vähendavad esimeses kvartalis Ericssoni ärikasumit 3–4 miljardi Rootsi krooni
võrra. Restruktureerimiskulude mahuks hindab Ericsson alanud aastal 6–8 miljardit krooni.

PAKUME
~~

~~

~~

Kvaliteetseid Ryterna
garaažiuksi

BFT ja Somfy
automaatikat
Saksamaist
GfA-Elektromateni
tööstusautomaatikat
Paigaldusele lisaks pakume ka
uste remonti ning hooldust.

Tel 50 44 798
wu@wu.ee

Vaata lisaks
www.wu.ee
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
marina.altmaa@aripaev.ee

Seminar
7. juuni 2017
Konverentsikeskuses
Bliss

Lutheri vabriku

MASINASAALIST Äripäeva
UUEKS KONTORIKS
Lutheri Ärimaja näol on tegu eripärase arendusega ajaloolise hoonega, mille
rekonstrueerimisel ankurrentniku ehk Äripäeva vajadustele vastavaks kaasnes
rida keerulisi ehituslikke küsimusi. Kultuuriväärtuste Ameti, arhitekti ja tellija
vahelised kompromissid ning lahendused on huvipakkuvad ka teistele, kes vanu
kultuuriväärtuslikke hooneid plaanivad rekonstrueerida. Seminaril osalejal on
võimalus külastada huvitavat äsja valminud objekti, tutvuda trendiloova lahendusega, pääseda oma silmaga vaatama põnevat kontorit ja näha Äripäeva
organisatsiooni köögipoolt.

9.00

Registreerimine ja hommikukohv

9.30

Kaasaegne büroo vanade võlvide alla
Toomas Truuverk, Äripäeva peadirektori asetäitja

10.00

Ajahambast puretud tootmishoonest unikaalse interjööriga
äripindadeks
Ramon Rask, Lutheri Ärimaja juhatuse liige

10.30 Lutheri vabriku pärandi renoveerimine muinsuskaitse pilgu läbi

Artur Ümar, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Muinsuskaitse osakond
11.00

Arhitekti väljakutse betooni, klaasi ja vineeri kompromiss
Illimar Truverk, Architect 11 partner/volitatud arhitekt
Hannelore Kääramees, Archidect 11 volitatud arhitekt
–

11.30 Vana ja väärtusliku ühendamine tänapäevaste tehnolahendustega

Hanno Grosschmidt, omanimelise arhitektuuribüroo HG Arhitektuur
juhatuse liige
12.00

Toekam kohvipaus

12.30 Ehitaja tuleproov: uus ja vana käsikäes

Arvo Kirotus ehituse peatöövõtja Nordecon projektijuht
13.00 Sõit Lutheri Ärimajja, ringkäik vastselt renoveeritud ruumides

ja hoone renoveerimisel kasutatud lahenduste tutvustus
Hardy Ivask ehituse peatöövõtja Nordecon objektijuht

SOODUSHIND KUNI 10.APRILLK.A 149 +km/osaleja.
Tavahind 199€ +km/osaleja. Kolme või enama osaleja korraga
registreerimisel kehtib soodushind 129 +km/osaleja.

Lisainfo programmi kohta:
programmijuht Lisandra Treimann,
lisandra.treimann@aripaev.ee, 55938167

29. märts 2017

toimetaja Viivika Rõuk

tel 667 0111
29. märts 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Automaatselt
juhitud II samba
pensionifondide
teenustasud

Dow Jonesi halvimad aktsiad

Tuleva
LHV
SEB
Swedbank

Dow Jonesi indeksi selle aasta halvimad aktsiad on energiasektorist. Põhjuseks eelkõige nafta hinna hiljutine langus, vahendas Yahoo Finance.
Naftatootja Exxon Mobili aktsia odavnes eelmisel nädalal ligi 1 protsendi. Sellel aastal on
aktsia kukkunud juba 10 protsenti ja tegemist
on Dow Jonesi indeksi halvima aktsiaga. Dow
ise on tänavu 4,2 protsenti tõusnud.
Toornafta hind on viimasel ajal langenud, sest
mitu riiki ei ole OPECi kokkuleppest kinni pidanud ning ei ole sugugi kindel, et lepet suvel pikendatakse. WTI toornafta maksis eile 47,79
dollarit Ja Brent 50,79 dollarit barrel.
Halvimate aktsiate edetabelis on teisel kohal
naftafirma Chevron Corp. Eile langes ettevõtte
aktsia 1,58 protsenti, aasta algusega võrreldes
ulatub langus 9,7 protsendile.

0,34%
0,39%
0,49%
0,49%

Seni popim LHV
LHV Pensionifond Indeks
–895 investorit, fondi maht
3,980 miljonit eurot.
Swedbank Pensionifond
K90-99 (Elutsükli strateegia)
–859 investorit, fondi maht
0,363 miljonit eurot.
SEB Energiline Pensionifond
Indeks 116 investorit, fondi
maht 0,539 miljonit eurot.
–

Kulla hind tõusis kuu tippu

ALLIKAS: PENSIONIKESKUS

Kulla hind tõusis esmaspäeval märtsi kõrgeimale tasemele, vahendas MarketWatch.
USA vabariiklased ei saanud Obamacare’i
asendamiseks Kongressis piisavalt toetust.
“Kuld saab kasu sellest, et vabariiklaste tervishoiureform kukkus läbi ning dollar hakkas
selle tõttu odavnema,” ütles investeerimisfirma Accendo Marketsi analüütik Mike van Dulken. “Kui hind tõuseb veel 6 dollari võrra, siis
jõuab kuld kõrgeimale tasemele alates Donald
Trumpi valimisvõidust novembris.”
Kulla aprilli futuuri hind tõusis 0,6 protsenti, 1255 dollarile unts. Hõbeda maikuu futuuri
hind tõusis 2 protsenti, 18,11 dollarile unts.
Goldseek.comi tegevjuht Peter Spina ütles,
et kulla hind peaks enne “tugevate vastupanutasemeteni jõudmist” tõusma 1300 dollarile untsist. “Ma hoiaksin praegu kullakaevanduse aktsiatel silma peal, sest need on väärismetalli tõusust maha jäänud. Kui kullaaktsiad
hakkavad aga kiiresti tõusma, siis me võime
näha isegi 1400–1600dollarist untsihinda,” lisas Spina.

“50% aktiivselt juhitud pensionifondi vealitsemistasudesltäheb vahendustasudeks,”
tõi Tuleva asutaja Tõnu Pekk
välja koha, kust kokkuhoid

tuleb. FOTO: ANDRES
HAABU

PENSION

Tuleva tõmbas
teiselt sambalt katte
Tuleva pensioniühistu II samba pensionifondid said
finantsinspektsioonilt rohelise tule ning on eilsest turul.
Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

turule tulles kõrgelt kukkuda karda, vastas
et hoolimata sellest, millal alustada,
on parim strateegia alati passiivne indeksifond. “Akadeemilistele uuringutele tuginedes on reaalsus see, et passiivne indeksistrateegia on praktiliselt igal ajavahemikul parem kui aktiivselt juhitud fond,” ütles Pekk.
“Kui osta iga kuu regulaarse summaga indeksit, siis indeks lihtsalt võidab,” lisas ta.
Peki sõnul on teises sambas Eesti inimeste suurim finantsvara kokku üle 3 miljardi
euro. “Selle haldamise tulemused on suurte teenustasude tõttu lihtsalt kehvad olnud. Ei ole väga palju edetabeleid, kus Eesti oleks OECD riikide hulgas viimaste seas,”
ütles Pekk.
Ta nentis, et enamik teenustasudelt saadud tuludest ei kulunud enne Tulevat tegevustele, mis looksid pensionikogujale väärtust. “50% aktiivselt juhitudpensionifondidevalitsemistasudest läheb vahendustasudeks ehk müügikuludeks,” möönis Pekk.
“Meie mõte oli, et kui me ei tee selliseidkulusid, siis tõenäoliselt saame odavamalt teha,” lisas ta.
Pekk ei välista, et aktiivselt juhitud fondid võiks kasumlikud olla. “Investeerimis-

Pekk,

Äripäev
Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk ütles, et suur väljakutse olid läbirääkimised
finantsinspektsiooniga. “Ei ole nii, et teed
avalduste paki valmis ja annad üle,” illustreeris käivitamisloa saamise protsessi Pekk,
kelle sõnul neile hinnaalandust ei tehtud.
Pikkade läbirääkimiste taga oli tema sõnul
toimimismudeliuudsus Tuleva oli esimene, kes alustas passiivse fondivalitseja loomisega ning pidi seega mudeli toimimises
inspektsiooni veenma.
Teiseks suureks väljakutseks peab Pekk
fondi alustamiseks vajaliku 3000 liikme
kokkusaamist. “Meil ei olnud ühtegi suurinvestorit, kes tuleks japaneks riskikapitali sisse. Pidime inimesedüles leidma. See oli
suur töö,” tõdes ta.
–

Kõikumised ei kõiguta

Maailma börsid vallutavad viimastel kuudel üha uusi tippe. Küsimusele, ega Tuleva

Raputas turgu

–

Kõigi kolme panga automaatsete fondide valitsemistasud olid pensionikogujale Tuleva algselt välja käidud 0,55%st
odavamad. Peki sõnul suutsid
nad aga leida viise, kuidas teenustasu konkurentidest taas
mööda viia. “SEB ja Swedban-

inimest oli eilse seisuga Tulevaga
liitunud.

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

gurud on alatiolemas olnud ja jäävad, kuid
neid on jube raske leida. Veel raskem on
neid enda jaoks tööle panna,” möönis Tuleva juht.
Ühistu toob turule kaks passiivset fondi: agressiivse Tuleva MaailmaAktsiate Pensionifondi ja konservatiivse Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi. Mõlema
fondi kogukulumäär on Peki sõnul kuni
0,5% aastas.
Peki sõnul on Tuleva liikmed andnud
märku, et tulevikus võiks tulundusühistu
tekitada paremaid võimalusika kolmanda
pensionisamba turul. “Samuti, et me vaataks ka muid kogumistooteid, näiteks laste koolifonde ning teisi, kuhu inimesed regulaarselt mingi pikaajalise eesmärgi nimel säästavad,” avaldas Pekk.

tel +372 51 75 920 | www.ucrent.ee
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Tuleva lõpetas kaua kestnud diskussiooni
Kristjan

Indeksifondi ideega mullu Eesti turul esimesena välja tulnud
Tulevale järgnesid enda passiivsete fondide loomisega suvel LHV, sügise alul Swedbank
ja novembris SEB.

3260

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

ki vastavatest indeksifondidest
oleme kolmandiku võrra odavamad,” sõnas Pekk.
Ületrumpamine algas ka aktiivsete fondide hulgas. Mullu
septembris teatas Swedbank, et
langetab enda II samba konservatiivse pensionifondi K1 haldustasu 0,61%-lt 0,29%-le. Tänavu 1. jaanuarist otsustas enda
konservatiivse II sambapensionifondi praktiliselt pooleks lõigata ka SEB, tuues selle 0,95%-lt
0,49% peale.

Tamla

Swedbank Investeerimisfondide juhatuse

esimees

Meie arvates on uue teenusepakkuja lisandumine II samba turule väga positiivne. Olukord, kus turul oli vaid neli
teenusepakkujat, võis paratamatult tekitada mõtteid piiratud konkurentsist.
Sellele viitas näiteks pen-

sionifondide tasude ümber
käiv pidev diskussioon. Mida
vähem on mingis valdkonnas
teenusepakkujaid, seda enam

Mida vähem on min-

gis valdkonnas teenusepakkujaid, seda enam
kiputakse seda valdkonda seaduste jaregulatsioonidega piirama.
kiputakse seda valdkonda
seaduste ja regulatsioonidega
piirama. Suurem konkurents
(sh tasudes) on kindlasti positiivsem kui ülereguleeritud
tegevusvaldkond.

Kaasaegsed lamekatused
•

•

•

Lamekatuste ehitus
Hüdroisolatsioonitööd
Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: 738 0927
GSM: 506 0579
E-post: evari@evari.ee
www.evari.ee

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja
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toimetaja Vilja Kiisler

6670150
29. märts 2017

vilja.kiisler@aripaev.ee
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KOLUMNISTIDE KOLMAPÄEV

Töötajakaart,
lihtne lahendus

Igor Rõtov

Mina usun tööstusesse. Kui väga me ka ei
soovi positsioneerida Eestit üksnes e-riigina, ei saa me endale lubada tööstusettevõ-

|

Meelis Mandel | Aivar Hundimägi

ei tarbi enam meediat üld-

se ning neid on üha rohkem ja

mitu kuud. Selleks ajaks, kui luba valmis
saab, on töökoht juba läinud. Halvemal juhul ka tellimus.
Tööstusettevõtted annavad tööd erineva kvalifikatsiooniga inimestele liht-ja
oskustöölistest kõrgepalgaliste inseneride ja juhtideni, samuti tugiteenuseid pakkuvatele firmadele. Kui tööstus Eestist ära
kolib, jääb hulk inimesi töötuks või kolib
koos nendega. Selleks, et tagada meie inimestele püsiv töökoht, tuleb otsida ajutist
lisatööjõudu madalama elatustasemega
riikidest, näiteks Ida-Euroopast.
Lihtsamalt ja kiiremini
Kui Eesti tööandja leiab Ukrainast endale

sobiva töötaja, saab see inimene alles hakata elamisluba taotlema. Mõne etapi selles protsessis võiks ju ära vahetada. Näiteks võiks Ukraina tööline taotleda endale esmalt Eesti töötajakaardi, mille väljastamisel tema tausta põhjalikult kontrollitakse. Täpsustataks inimese kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning erialaoskused ja teadmised. Sellise kaardi omanik saaks sobiva töö olemasolul hõlpsasti Eestisse ajutiselt tööle asuda.
Eestis on pikalt arutletud, kas ja kuidas
lihtsustada kolmandate riikide kodanike
juurdepääsu siinsele tööturule.Või teisiti öeldes: kuidas lihtsustada meie ligipääsu teistest riikidest pärit töökäte ja ajudeni. Kui e-residentsus seob inimesi Eestiga
elektroonselt, siis töötajakaart hõlmaks ka
füüsiliselt siin töötamise võimalust.
Heikki Mäki
Finesta juht

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

Äripäeva tellija eelised
ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimine internetis:

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega kaitstud
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

www.aripaev.ee/tellimine

rohkem. Mis meist saab?

Niimoodi arutles paar päeüks minu hea tuttav
ajakirjanik. Ei saanudki aru,
kas oli see sõbralik provokatsioon või oli tal tõesti tõsi taga.
Lasin rahustuseks oma tuttavad silme alt läbija leidsin, et
kõik nad ikkagi tarbivad meediat. Tõsi, mitte igaüks ei loe
minu moodi agaralt Äripäeva, aga vähemaltPostimeest
või Delfit loevad nad kõik.
Üha rohkem on neid, kes loevad ainult veebis. Aga et keegi
oleks ennast peavoolu infovoolust välja lülitanud, seda mitte. Küll aga on nõudlikkriitika
ajakirjanduse suhtes häälekamaks muutunud.
va tagasi

–

Raivo Hein | Tarmo Tanilas

Mis nüüd saab?
Igor Rõtov
Äripäeva peadirektor

Inimesed lihtsalt ei saa ilma
ajakirjanduseta

hakkama.

Koondamised ja sisuturundus
Samas pole minu tutvusringkond teab mis suur ja päris noorte kohta on selles teemas tehtud ju hirmuäratavaid
uuringud. Vasakpoolsed intellektuaalid ennustavad meediale kadu ja hukku juba viimased
kümme aastat. Brexit ja Trumpi valimine paistavad seda kinnitavat. Sahtlist on välja võetud tuntudradikaalist mõtleja Noam Chomsky kunagised
paljastused peavoolumeedia
kallutatuse kohta.
Roosiliselt pole läinudka
meedia ärimudelil. Paberlehtede tiraaž väheneb järjekindlalt kogu maailmas ning lehed liiguvad pika ja piinarikka surma suunas. Meediamajadraporteerivad aktsionäridele ajakirjanike koondamisest. Veebis panevad Google ja
Facebook nahka 80% reklaamikäibest, mille kompenseerimiseks flirdib meedia ajakirjanduse pähe esitatava sisuturundusega. Ja mis kõige hullem,

Marine Le Pen valitakse Prantsusmaa presidendiks. Euroopa Liit laguneb. Meedia marginaliseerub. Eestis võidab järgmised valimised ülekaalukalt
EKRE. Ainsaks suureks infokanaliks jääb võimuladviku
ülalpeetav rahvusringhääling,
millele sekundeerivad Pealinn
ja Uued Uudised. Valitsusjuht
Martin Helme kordab Konstantin Pätsi 80 aastat tagasi tehtud
tegu: võtab kahjumis vaevleva
Postimehe sekvestri alla. (Toona nimetati sellise toreda sõnaga riiklikku hoolekannet.)
Sedalaadi mõttekäike näeme palju, kui mitte peavoolumeedias, siis internetiavarustes kindlasti. Mõni näeb siin
maailma hukku, teine hukust
pääsemist.

Mina aga väidan, et need
hirmud (või siis lootusetus) on
pehmelt öeldes üle paisutatud.Klassikaline ajakirjandus
on paari sajandi vältel juurdunud nii inimese kui ka sootsiumi jaoks liiga tugevasti, et Donald Trump või isegi kõikvõimas sotsiaalmeedia seda kahjustada suudaks. Inimesed ei
saa lihtsalt ilma hakkama. Nii
sotsiaalnekui ka majanduslik
progress on alati käinud kaasas vaba mitmekesise eraõigusliku ajakirjandusega ja igasugused katsed seda välja juurida või riigimeediaga asendada
pole millegi heani viinud.
Ei saa salata, et Brexit ja
Trump andsid kabjahoobi nii
vaimsele jamajanduslikule
eliidilekui ka paljudele meediaväljannetele USAs ja Euroo-

pas ning see on ka Eesti ajakirjanikele järelemõtlemise
koht. Teisalt demokraatia toimis, vaikiv enamus võitis hääleka vähemuse. Ja oh imet, nende sündmuste tagajärjel polegi
maailmkokku varisenud. Vastupidi, vesi on läinud liikuma,
aktsiaturud paisuvad, maailma majandus näitab toibumise
märke ja meedia koos lugejatega vabaneb tardumusest.
–

Paradoksaalne,

aga just Bre-

xit ja Trump tekitasid nii USAs
kui ka Euroopas juhtivate kvaliteetväljaannete digitaalsete tellimustekasvu. Põhjus on
ühene: inimestel tekkis kõrgendatud vajadus teada saada,
mis juhtus, miks juhtus ja mis
edasi saab, ning siin jäi sotsiaalmeedia abituks. Näiteks
raporteeris sellest hiljuti Financial Times.
Meediaorganisatsioonide eksperdid hindavad, et tänavune aasta tuleb meediale murranguline digitaalsete tellimuste juurdekasv tuleb
suurem, kui on samal ajal toimuv paberlehe trükiarvu vähenemine. Veelpaar aastat tagasi arvati, et inimesed ei hakka kunagi digitaalse sisu eest
maksma. See müüt on murtud.
Kuid lugejad on valmis info
eest maksma vaid siis, kui nad
on veendunud info kvaliteedis ja usaldusväärsuses. See on
sõnum nii kirjastajatele kui ka
igale ajakirjanikule.
Eesti on siin heas seisus, nii
Delfi väljaanded kui ka Postimees pakuvad julgelt digitaalseid tellimusi. Äripäev on saavutanud selle, et jubapoolteist
aastat on meie summaarne tellijaskond kasvanud. Mis kõige üllatavam, veebitellimuste hoogsast juurdekasvust on
andnud teadaka maakonnalehed. See loob eeldused uuteks
investeeringuteks ja toimetuste tugevdamiseks.
–

KOMMENTAAR

Maksutandril läheb eriti teravaks
Euroopa Komisjon surub peale

Näiteks võiks Ukraina tööline
taotledakõigepealt töötajakaardi,
mille väljastamisel tema tausta
põhjalikult kontrollitakse.

|

tõejärgsel ajastul ei vajavatki
lugeja enam klassikalist ajakirjandust ja rahulduvat talle sobivate väljamõeldistega, millega huvigruppide rahastatud
trollid sotsiaalmeediaüle ujutavad.

Paljud minu tuttavad ei loe ei
Äripäeva ega Postimeest, nad

E-residentsus annab võimaluse laenata Eestile inimesi juurde, kuid see on eelkõige investorite, (idu)firmajuhtide ja valgekraede meelitamiseks. Miks ei võiks paralleelselt välja arendada lahendust, mis
seoks Eestiga kolmandates riikides elavaid
lihttöölisi?
Tööandjate keskliit esitas hiljuti siseministeeriumile seadusemuutmise ettepanekud, mille hulgas oli sisserände piirarvu
kaotamine ning välismaalastele makstava
töötasu nõude korrigeerimine. Mõlemad
muudatused on tööstusettevõtetes äärmiselt oodatud.
Globaalsel turulkonkureerivate tööstusettevõtete tööjõuvajadus on paratamatult
kõikuv, sest tuleneb välistest tellimustest.
Ajutiseks töömahu suurendamiseks pole Eestist inimesi võtta, aga töötamiseks
mõeldud elamisloa taotlemine võib võtta

Anvar Samost

Kas meedia sureb välja?

tete sulgemist.

Oht senisedki töökohad kaotada

|

ühtset tulumaksubaasi
(CC(C)TB), Eesti peaks sellele ei
ütlema.
Uue süsteemi loomine

peaks olema kaheetapiline.
Kõigepealt ühtne tulumaksubaas ja seejärel maksude konsolideerimine, aga esitatud on
need kaks direktiivi koos ühes
algatuses. Esialgu soovitakse saada kokkulepe äriühingu maksubaasi kohustuslike
eeskirjade kohta, st kehtestada äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas. Pärast seda aga
asuda konsolideerima.
Seda kõike saadab ilus retoorika, kuidas ühtset maksubaasi ja maksude konsolideerimist on vaja selleks, et suurendada majanduskasvu ja töökohtade loomist siseturul, hõlbustada äritegevust ELi piires
ja võidelda agressiivse maksuplaneerimise vastu. Süsteemis
aga joonistuvad selgelt välja
liikmesriigid, kes uue süsteemi

Reet Teder
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
esindaja Euroopa
majandus-ja
sotsiaalkomitees

Loodan, et Eesti amet-

nikel jätkub jõudu sellele
süsteemile ei öelda.
ehk konsolideeritud tulumaksubaasi sisseviimisel võidavad,
ja ka need, kes kaotavad.
Võitjad ja kaotajad

Võitjate hulka hakkavad kuuluma peamiselt vanad ja suured liikmesriigid, kus on palju elanikke, palju materiaalset
vara jakõrged palgad. Nende
kasuks hakkab toimuma maksutulude ümberjagamine.
Kaotajate hulka satuvad väikesed, perifeersed, avatud majandusega eksportivad riigid,
kus intellektuaalsel omandil
on suur osatähtsus, Eesti nen-

de hulgas. Nemad peaksid siis
ümber jagama osa oma maksutuludest nende vanade varakate ja suurte kasuks.
Nii et kui Euroopa Liit saaks
muidu oma vastuoludest üle ja
äkki ei lõhene, siis CC(C)TBga
kavandatav maksutulude ümberjagamine annab vastuoludele ainult hoogu juurde. See
vastuolude peamine allikas on
üks CC(C)TB ettepaneku peamisi aspekte valemil põhinev
jaotusmehhanism, st tegurid,
mille alusel konsolideeritud
maksubaas asjaomaste liikmesriikide vahel jaotatakse.
Valem koosneb kolmest võrdse kaaluga tegurist (st tööjõud,
vara ja sihtkohajärgne käive).
Tööjõutegur koosneb palgafondist ja töötajate arvust (st
kumbki aspekt moodustab sellest tegurist poole). Varategur
koosneb materiaalsest põhi–

varast.

Immateriaalne vara jafinantsvara jäetakse valemist

välja! See lähenemine, lisaks
intellektuaalse omandi üle
parda heitmine, pöörab pea
peale ka kogu senise tulumaksuga maksustamise asukoha kohta käiva käsitluse. Siiani on see seotud peamise väärtuse loomise kohaga. Näiteks
tootmise puhul vastava käitise
asukohaga. Mitte selle paigaga,
kus asub ostja, kellele tehases
toodetud kaupa müüakse.
Probleemseid olulisikohti
ja vastakaid arvamusi esilekutsuvaid detaile on neis dokumentides veelgi.
Kutsun kõiki maksude ja arvestusvaldkonnaga tegelevaid
ja selle temaatika vastu huvi
tundvaid isikuid üles CC(C)TB
ettepanekutega tutvuma, neid
läbi mõtlema ning oma positsioone kujundama. Leida võib
need kas või kaubanduskoja
kodulehelt. Ühtlasi loodan, et
Eestil ja Eesti ametnikel jätkub
jõudujavastupidavust sellele
süsteemile ei öelda.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Miks osa läbi
lööb, osa mitte?
Kiirelt kasvava idufirma Testlio üks asutaja ja
juht Kristel Kruustük räägib Äripäeva raadiosaates, mis on juhtimise ning ettevõtluse juures äge ning mis mitte. Juttu tuleb ka sellest,
miks osa ettevõtteid lööb läbi ning teised mitte, kuidas Testlio talente värbab ning milliseid ämbreid on ta ettevõtet kasvatades kolistanud.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

TÄPSUSTUS
Äripäevas 28. märtsil ilmunud artiklis “Eesti Gaas sõdib valitsuse otsuse vastu” on kirjas,
et Grüne Fee kulutas eri aastatel gaasile 8 ja
5 miljonit eurot. Tegelikult pidas firma silmas,
et tarbis aastas gaasi 8 ja 5 miljonit normaal-

JUHTKIRI

Seaduse ees püksinööp,
päriselt supleb luksuses

kuupmeetrit.

Võlgadest vabastamise menetluse juurde peaks kuuluma
järelevalve võlgniku tegeliku elustandardi üle.
Iseenesest ei ole pankrotti minekus

midagi sellist, mille pärast peaks eluks ajaks
voodi alla peitu pugema või ringi käima,
silmad häbi täis. Küll on taunitav see, kui
end seaduse eest püksinööbiks kuulutanud tegelane luksuslikku eluviisi jätkab,
irvitades näkku nii võlausaldajatele kui ka
kõigile neile, kelle õiglustunnet see riivab.
Äripäeva meelest võiks võlgadest vabastamise menetluskäia koos sisulisema järelevalvega võlgniku tegeliku seisundi ja ka
tema suhtumise üle sellesse protsessi. Ka
peaks usaldusisik olema inimene, kes on
usaldusväärne ka võlausaldajate silmis.
Eilne Äripäev kirjeldas ärimees Kristian Kesneri juhtumit: Kesner on pankadele võlgu rohkem kui miljon eurot, aga
ringi sõidab Mercedes-Maybachiga, elab
häärberis ja on teeninudka tulu, mis jäänud võlausaldajate eest teadlikult varjule.
Küsimusele, kes peab sellises olukorras loo
õiglase lahenduseni tüürima, kui inimesel
endal igasugune eetiline majakas puudub,
ei ole iga suli ja päti menetlemise jaoks sobivat vastust. Neid, keda ei huvita ei seadused ega avalik õiglustunne, leidub kahjuks
igal ajal ja igas ühiskonnas.
Iseenesest ei ole võlgniku tegeliku
elustandardi tuvastamine raketiteadus

ega käi üle jõu ükskõik millisele võlaprotsessi osapoolele. Küsimus on pigem, kellel on seaduslik õigus järelevalvet teha ja
kellel on õigus olukorra tuvastamise tulemusega ka midagi reaalset peale hakata.
Pangad, millele Kesner võlgu jäi, näisid
oma huvide kaitsmisel passiivsed. Võimalik, et summad, mille laekumata jäämine
mõne pisema ettevõtte ruttu pikali lööks,
pole Eestis tegutsevate suurpankade harudele eriline probleem. Et osa laene läheb
hapuks ja osa võlgu ei maksta tagasi, sellega on eelarvet tehes arvestatud.
Võimalik, et pangad ei näinud mõtet
kulutada ülearu palju aega Kesneri võlgade tagasisaamisele. Lihtsam on mõni problemaatiline kuju musta nimekirja
kanda ja eluga edasi minna. Kuna pangad
kommentaare anda ei tahtnud, jääb see
spekulatsiooniks.
–

Ülbus ja ignorantsus

Teisiti käitusid võlausaldajad näiteks Bakuu afääris: kuna investorid olid mängus
sees oma raha janahaga, oli neil tungiv
motivatsioon oma õiguste eest võidelda
ja kõik kohtuastmed läbi käia. Afääri peaosalised mõistetigi kohtus süüdi, kuid hiigelnõuetega, mis süüdistatutel kukil, jäid

suuremad edasiminekud tulemata. Selle üks peategelasi Tõnis Haavel on kohtust
kõrvale hoidnud ning ka sundtoomise ja
aresti võimalus ei ajendanud teda ei kohtusse tulema ega võlgu ära maksma. Haavel tegi ennast ametlikult varatuks nagu
Kesnergi.
Ülbuse ja ignorantsuse poolest võib
Kesneri juhtumisparalleele tõmmata ka
kütusemaffia juhtimises süüdi mõistetud
Oleg Belokrõloviga, kes käis kohtus valge Bentleyga, ehkki oli enda esitatud andmete järgi töötu. Belokrõlovi punutud
skeemide tõttu jäi riigil saamata 32 miljonit eurot. Takkapihta õnnestus Belokrõlovil näidata, et seadusesäte, mis peaks kelme ettevõtluskeskkonnast eemal hoidma,
lihtsalt ei toimi. Maksuamet pidi oma töö
ümber korraldama, et edaspidi selliseid
juhtumeid vältida.
Kahtlemata võib loota, et ajapikku avaldab avalik hukkamõist siiski mõju ning
petistel hakkab piinlik. Lõplikku panust
selle peale vaevalt teha maksab. Seetõttu
võiks võlgnike tegeliku elustandardi jälgimine ja arvesse võtmine olla üks abinõu,
mis pahatahtlike pankrottide korral aitab.
Praeguste seaduste juures eeldab see võlausaldajate endi aktiivsust.

Õgard tallinlase rahakotis
Marge

Väikenurm

Äripäeva ajakirjanik

gem finantsinspektsiooni käes.
Äripäev soovitab küll juht-

kirjas linnajuhtimise enda
kätte saanud Taavi Aasal viia
Tallinna linn Ühistupangast
võimalikultkiiresti välja, aga
see on ebatõenäoline.Aas loeb
juhtkirja läbi, võib sisimas isegi nõustuda, kuid siis kehitab
õlgu. Ühistupank on Keskerakonna eralõbu, naguka Tallinna Televisioon. Kuigi eralõbusid ei peaks kinni maksma
maksumaksja.

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I

HOOLDUS

5AASTAT EDUKAID PROJEKTE

REPLIIK

Aplalt tallinlase rahakoti kallal
käiva Ühistupanga pidurdamine ei tundu usutav, pall on pi-

www.laduks.ee

Hanschmidti ja Mõisa
nimega lootis Savisaar
pangale rahastajaid

leida.

tel 6 803 505
Veebruari algus, 2015. Käes
on esmaspäev, ajakirjanikud
on kutsutud Ühistupanga
pressiüritusele. Kohal on ka ettevõtja Jüri Mõis. Savisaar kutsus Mõisa panga seltskonda
kolm päeva enne pressikonverentsi. Mõis läheb asjaga kaasa.
Pall finantsinspektsiooni käes
Oma raha polnud Mõis nõus

Ühistupanka süstima suhtus
–

panga loomisesse skeptiliselt.

Praegugi laidab ta linnaraha
valesse kohta pumpamist.
Eile pani Ühistupanga koosolekul lahkumisavalduse laua-

le nõukogu liige Ain Hanschmidt, tema kohale istub linna
finantsdirektor Katrin Kendra.
Hanschmidt ei ole põhjendanud, miks ta panga nõukogu
hülgas ajal, kui tegevusloa saamine alles käib. Võib-olla ei ole
ka temal sellesse usku.
Hanschmidt ja Mõis olid nimed, millega Savisaar lootis
pangale rahastajaid leida. Ja
nüüd põgeneb üks laevalt, teine kritiseerib karmilt.
Otsustav roll on finantsinspektsioonil, kelle asi on tegevusluba anda. Või siis mitte anda.

mob56 505 898

info@laduks.ee

21.aprillil

Motivatsioon ja äri

ANNI KUUSIK,
kliiniline psühholoog ja

mindfulnessi

treener

Vaata: pood.aripaev.ee
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
29. märts 2017

juhan.lang@aripaev.ee

RAVIMITÖÖSTUS

Ravimiaktsiad luubi all
Kui investeerimiseks
läheb, soovitatakse otsida
firmasid, millel oleks
väärtus, mis ajas naljalt
ei muutu. Arvestades
vananevat rahvastikku,
on ravimifirmad siin heal
stardipositsioonil.
Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev
Samas alluvad ravimifirmade aktsiad börsi-

de närvilisele loogikale, mille järgi mõjutavad väärtpaberi käekäiku poliitilised uudised rohkemgi kui ettevõtte enda tulemused.
Märtsi alguses raputas ravimiaktsiaid
Donald Trumpi säuts, kus ta mainis, et ravimid on liiga kallid. Et mitu maailma suuremat ravimifirmat on registreeritud just
suure lombi taga, tekitas see aktsiaturul
korraliku maavärina. Ülikallid ravimid on
USA tarbijakaitseorganisatsioonidele ammu pinnuks silmas ning üks võimalik tulevikuversioon näeks ette näiteks seda, et
USAs jääb ravimi hinna lõplik sõna riigile.
Tegu on aga tõeliste hiidudega. Viagratootja Pfizer on viimasel ajal igal aastal dividendi tõstnud. Vähiravimi katsetustega
kaasa läinud Bristol Myers Squibbi aktsia
on aastaga ligi 5 protsenti langenud. Insuliini japsühhiaatrias kasutatavate ravimite tootjana tuntud Ely Lilly kasum on viimastel aastatel aina vähenenud, kuid käive
püsib 20 miljardi dollari ringis ning kontsern on viimastel aastatel tublisti dividendi suurendanud.Aktsia ise on väärtust ligi
kolmandiku võrra kasvatanud.

Haiguste ravi

on tulus äri, millelt lõikavad kasu ka aktsionärid. Pildil marutõveviirus. FOTO: SHUTTERSTOCK

ÜLEVAADE

Parimat tootlust on pakkunud Rootsi ravimifirma

Konsolideerimise tähe all

ettevõte

riik

AstraZeneca
Olainfarm
GlaxoSmithKline
Eli Lilly
Merck
Sanofi
Johnson & Johnson
Pfizer

Rootsi/GB
Läti
Suurbritannia
USA
USA
Prantsusmaa
USA
USA
USA

Amgen

Johnson Johnsoni aktsia on viimase aas-

Roche
Novartis

Šveits
Šveits
Saksamaa
Bayer
Takeda Pharmaceutical Jaapan
Grindeks
Läti
Bristol Myers Squibb
USA
USA
Allergan

&

taga tõusnud 25 protsenti. Seevastu Botoxi-

tootja Allergani üle 230 dollari maksev aktsia on viimase aastaga väärtusest kaotanud
10 protsenti.

2016. aastal 15miljardilist käivet näidanud ravimitootja Merck on viimastel aastatel usinalt ettevõtteid üles ostnud: 2015.
aastal jõustus 17 miljardi dollari suurune
tehing laborivarustuse tootja Sigma-Ald-

Novo Nordisk
Teva

Taani
Iisrael

P/E

dividenditootlus
12 kuud, %

tootlus
12 kuud, %

22,27
11,87

4,51
2,78

27
23,33
20,4
19,29
18,51
17,34
16,23
14,78
10,32
7,43
5,11
3,71
2,95
–2,03
–10,96
–13,27
–34,78
–43

88,98

4,81

27,84

2,43

20,94

2,94

24,3

3,53

20,25

2,55

18,13

3,59

15,55

2,5

22,38

3,26

26,43

3,74

20,67

2,35

30,69

3,46

12,79 maksis 2015
2,68
20
180,77
0,29
15,42

3,29

N/A

4,15

käive,

kasum,

mld

mld

valuuta

17
0,1

2,6
0,01

27,9

0,9

19,4

4,5

14,6

14,9

GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
CHF
CHF
EUR
JPY
EUR
USD
USD

111,8

37,9

DKK

84

1,3

ILS

21,2

2,7

39,5

3,9

33,8

4,7

71,9

16,5

52,8

7,2

22,7

7,7

50,6

9,6

47,8

6,6

46,8
1807
0,1

4,5
80
0,009

ALLIKAS: BLOOMBERG

richiga, kes ise omal ajal tosinaid ettevõtteid endaga liitis.
Konsolideerimine võikski olla sektori
viimast 10–15 aastat iseloomustavmärksõna. Mercki aktsia oli selle grupi üks suuremaid tõusjaid, kosudes aastaga 40 protsenti. Mercki puhul on huvitav see, et nad ei toonud üheksa aasta vältel turule ühtki uut ravimit ning alles sel aastal lõpetas vähiravim “kuiva perioodi”.
Biotehnoloogiakontserni Amgen aktsia on samuti tõusuteel ning tegi aastaga
20protsendise hüppe.
–

Novo Nordisk otsib võimalusi vereäris

Taani ravimifirma on üks maailma suurimaid insuliinitootjaid, kuid viimasel ajal
on tema pikaajalise frantsiisi müügitulemused kahanema hakanud. Uudisteagentuur Reuters teatas märtsi alguses, et taanlased otsivad uusi lahendusi tulemuste parandamiseks ning üks neist on suundumine verehaiguste ärisse. Kuigi taanlastel
on juba näiteks hemofiiliaravim, otsustati

Kuidas muuta oma
kõne veenvaks ja

meeldejäävaks

04.05.2017
Martin Veinmann
€

Sooduskood „kõnelemine“
319 € (km-ga 382,80 €)
Kehtib kuni 02.04.17
Tavahind: 399 (km-ga 478,80
€

Kõnelemine

–

see on imelihtne!

€)

Info ja registreerimine: Harri Jõgis

/

tel: 667 0283

/

e-post:harri.jogis@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

–
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haaretlaiendada: märtsi alguses asuti läbirääkimistesse USA ettevõttega GlobalBlood
Therapeutics, mille taga on soov ära osta 1,4
miljardi dollarine San Francisco börsifirma.
Börsil on kukkunud nii ettevõtte A- kui ka
B-aktsia hind aastaga kolmandiku võrra.
Rootsi-Briti ühisfirma AstraZeneca, mis
sai hiljuti loa uue kopsuvähiravimi turuletoomiseks, on aastaga aktsiat kasvatanud
14 protsendi võrra.
Lääne-Euroopa hiiud

Euro Stoxx 50 indeksisse ja maailma viie
suurima ravimifirma hulka kuuluv Prant-

farmaatsiakontsern Sanofi teatas
hiljuti, et loodab suurt tulu lõigata hiinlaste
kasvavast nõudlusest retseptiravimite järele. Mullu teeniti Hiinas üle 2 miljardi euro.
Ning kasvu on prantslastel vaja: 2015. aastal
lõppes USAs patent müügihitiks kujunenud
Lantuse-nimelisele diabeediravimile ning
võrreldavat rahatoojat ei ole veel leitud. Samas on aktsia aastaga 17protsenti tõusnud.
Geneeriliste ravimite võidukäik närib
paljude ettevõtete tulubaasi, kuid samal
ajal pole ka nende ravimifirmade elu kiita. Näiteks lekkis möödunud nädalal meediasse info, et üks maailma suurimaidravimitootjaid, Iisreaeli kontsern Teva plaanib
koondada 6000 töötajat. Aktsionärid reageerisid närviliselt ning alles siis, kui Teva kuuldused ümber lükkas, stabiliseerus
ka aktsia. Samas on Teva aktsia aastaga 36
protsenti kukkunud.
Saksamaa ravimi- ja keemiakontserni Bayer aktsia on aga sama ajaga tõusnud
vaid napilt 4 protsenti. Ettevõte valmistub
praegu suureks ühinemiseks USA kontsersusmaa

niga Monsanto.

Suurbritannia meditsiinitööstuse lipulaev GlaxoSmithKline, kes enda sõnul müüb
ligi 2 miljonit vaktsiini päevas, kosutas aktsiat aastaga 11 protsendi võrra. Omaette kirgede torm on aga tabanud Frankfurdi lähistel asuva väikeettevõtte Stada aktsiat:
talle on aastaga tekkinud nii palju kosilasi, et aktsia hüppas viimase kaheteistkümne kuuga 64 protsenti.
Šveits kui Euroopa ravimiäri lipulaev

Alpiriigis asub kaks maailma tuntuimat
ravimikontserni: ligi 47 miljardi frangise
aastakäibega Novartis ning 50miljardilise aastakäibega Hoffmann-La Roche. Mõlemad pakuvad hulka ravimeid ning neil
on omavahel huvitav suhe: nimelt müüs
Roche’i suuraktsionär Martin Ebner 2001.
aastal oma aktsiad 4,8 miljardi frangi eest
Novartisele. Kuna Ebnerile kuulus tollal20%
Roche’i aktsiatest, tegi see Novartisest hoobiltkonkurendi suurosaniku.Lisaks omandas ettevõte 2003. aastal veel aktsiaid ning
praeguseks on tema valduses ligi kolmandik kõikidest Roche’i 160 miljonist omanikuaktsiast.
Kui vaadata viimaste aastate majandus-

tulemusi,

maste kuude suure hüppe taga on kontser-

ni teade, et tema uus vähiravim“näitas häid
testitulemusi”. 74 franki maksev Novartise aktsia on aga aastaga 5 protsenti kosunud. Roche’i aktsia on Morningstari analüütikute hinnangul sektori kõige alahinnatum ja selle õiglane hind peaks olema
330 frangi ringis.
Ravimikontsernide puhul tuleb rääkida ka kohtuprotsessidest. Näiteks Roche’i
on süüdistatud ebaõiglastes hinnakokkulepetes, Merck sai süüdistuse liiga suurte
arvete esitamises, keskkonna saastamises
ja oma osteporoosiravimiga kõrvaltoimete
põhjustamises. Pfizer pidi maksma USAs üle
2 miljardi dollari lubamatureklaami eest.
Sanofi aga maksis hiljuti 28 miljonit eurot
trahvi altkäemaksujuhtumi tõttu ning sattus 2015. aastal austerlaste huviorbiiti, kuna nõudis ühe oma ravimi kõrvaltoimete
eemaldamist ühest Austria ettevõtte andmebaasist.
Ka Johnson Johnson on tuntud altkäemaksuandja teiste hulgas ka Poolas, Rumeenias ja Kreekas, mistõttu ettevõte pidi
maksma 2011. aastal kopsaka trahvi.Ettevõte on pidanud ka ühe kummalisima kohtuvaidluse nimeltUSA Punase Ristiga punase risti sümboolikakasutamise õiguste eest,
mis lõppes 2008. aastal tõdemusega, et mõlemad jätkavad risti kasutamist.
&

–

–

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1aasta

9 kuud

3 aastat

üle 5 aasta

Ravimiaktsiaid võib leida ka üsna lähedalt.
Läti ravimiettevõte Olainfarm teatas hiljuti, et 2016. aasta möödus tal 111miljonilise
rekordkäibe tähe all ning kuigi kasum langes aastaga 10protsenti, loodetakse tänavu
siiski häid tulemusi.Baltimaade ühe suuremaravimi- ja keemiatööstusettevõtte aktsia
on tõusnud aastaga ligi 18 protsenti. 45 aastat tagasi riigifirmana alustanud kontsern
teeb tihedat koostööd Šveitsi Novartisega.
Ligi 1000 töötajaga ettevõtte suurimad turud on Venemaa ja Ida-Euroopa, kuid eksporditakse ka Austraaliasse. Aktsia hind
Riia börsil on ca 13 eurot.
Ka teine investeerimisvõimalus tuleb
lõunanaabrite juurest. Geneerilisteravimite tootja Grindeks pole Eestiski tundmatu
ettevõte, kuid aktsionäri võib murelikuks
muuta aktsia senine tootlus: kolme aastaga on see kaotanud poole väärtusest, aastaga kahanenud 6 protsenti. Kuid möödunud aasta majandustulemused näitavad, et
gruppkasvatas käibe 105 miljonile eurole
ning puhaskasum suurendati pea üheksakordseks 9,4 miljonile eurole. Kas see on
märk, et halb aeg on läbi ning aktsia hakkab tõusma? Pärast seda, kui olukord mullu novembris õige nutune oli, on Grindeksi
aktsia tõusvas joones liikunud ning kaupleb praegu 4,3 euro juures. Samas maksti
investoritele dividendi viimati 2015. aastal.
–

ALLIKAD: NASDAQ, BLOOMBERG, REUTERS, WALL STREET
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

Versobank

Hallivanamehe 4, Tallinn,

mnt 4, Tallinn,

Eesti KrediidipankNarva

tel 770 0000, faks 770 0001,

tel 680 2500, faks 680 2501

tel 669 0941, faks 661 6037

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

DnB PANKTartu

mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee

Tallinna ÄripankVana-Viru

BIGBANKRüütli 23, Tartu, tel 1333, faks 737 7582,
e-post: bigbank@bigbank.ee, www.bigbank.ee

7, Tallinn, tel 668 8066,

faks 668 8065

võlakiri

ISIN kood

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev

tähtaeg

EE3300111038
EE3300110980

1.12.2016
24.10.2016

1.09.2017
1.10.2017

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

Mainor Ülemiste

EE3300110691

16.06.2015

26.11.2018

Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110782
EE3300110840

27.11.2015
25.01.2016

27.11.2018
1.02.2019

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

Creditstar

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Creditstar

REKLAAM
intressimakse
sagedus

8,00%

10,00%
9,75%

11,00%
7,00%
10,00%

13,00%
9,25%

12,00%
14,00%

12,50%

nimi-emissiooni

väärtus, €

maht, €

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

3 000 000
3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
12 000 000

kvartaalne

1 000

5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

1 500 000
4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
5 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 000 000
15000 000

Redgate Capital AS Pärnu mnt 10, Tallinn 10148, tel 66 68 200, bonds@redgatecapital.eu, www.redgatecapital.eu

FONDID

REKLAAM
27.03

LHV Varahaldus
ost
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR
LHV Pensionifond 25, EUR
LHV Pensionifond 50, EUR
LHV Pensionifond Intress, EUR
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

1,60

1,60

1,60

2,62

0,80

4,17

3,81

4,21

1,26

1,26

1,26

1,86

0,51

2,70

3,26

3,69

1,28

1,28

1,28

1,80

-0,26

0,11

2,19

2,56

1,40

1,40

1,40

3,01

0,98

5,33

4,23

4,93

1,19

1,19

1,19

1,30

-0,18

-0,01

2,21

2,83

1,61

1,63

1,63

3,28

1,50

6,54

5,68

6,09

1,09

1,09

1,09

3,94

0,57

2,51

2,95

3,69

fondi maht
470 662 164
70 216 860
60 645 309
118 157 844
20 623 410
9 085 629
12 567 107

1,30

1,30

1,30

5,55

0,44

2,94

3,65

4,33

0,93

0,93

0,93

1,59

-0,18

0,22

1,39

2,34

224 947 899
4 249 010

1,73

1,75

1,75

8,83

0,11

4,15

5,02

6,08

4 680 228

0,79

0,80

0,80

2,04

-0,27

-0,18

0,91

1,97

533 241

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR

10,90

11,02

11,02

-2,86

-0,65

-7,41

6,07

9,94

9,84

9,94

4,95

15,63

5,89

4,07

11 574 132,49
3 827 148,39

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

6,35

6,29

6,35

4,95

15,63

5,89

4,07

-

ost

müük

NAV

Nordea Pensions Estonia

27.03
riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,11

1,11

1,11

6,35

0,81

6,85

4,19

4,52

0,96

0,96

0,96

9,69

1,1

10,43

5,96

5,78

Nordea Pensionifond B, EUR

0,99

0,99

0,99

4,04

0,33

3,53

2,55

3,1

23 191 277,17

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,88

0,88

0,88

2,24

-0,56

-0,35

1,84

2,24

1,52

12,83

1,52

14,63

7,86

7,6

13317 701,40
10 431 104,43

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,64

0,1

2,9

3,28

3,42

2 268 618,43

ost

müük

NAV

1,51

1,54

208 910 064,15
27 880 638,74

Trigon Asset Management

BÖRS

Olympic lahkub Poola börsilt
Olympic Entertainment Group
AS alustas menetlust aktsiate noteerimise lõpetamiseks
Varssavi börsi põhinimekirjas.

Börsile esitatud teates seisis,
et Poola seaduse järgi on reguleeritud turul noteerimise lõpetamiseks kaks eeltingimust:
esiteks, enamusaktsionäripoolt
ülevõtmispakkumise tegemine
kõikidele vastavalt turult omandatud aktsiatele, ja teiseks, aktsionäride üldkoosoleku vastavasisuline otsus.
Eeltoodust tulenevalt tegi
OEG suurim aktsionär OÜ HansaAssets, mis on nõukogu esimehe Armin Karu ettevõte, eile vastava ülevõtmispakkumise.

0,2

miljonit eu-

rot kulutab
OEG ligikaudu

oma aktsiate
omandamiseks

Poolas.

Ülevõtmispakkumine on

suunatud üksnes aktsionäridele, kes on omandanudneilekuuluvad OEG aktsiad Varssavi börsilt. Ülevõtmispakkumise vastuvõtmine on iga pakkumises
osaleva õigustatud aktsionäri
otsus, kuid otsus pakkumises
mitte osaleda ei mõjuta noteerimise lõpetamise menetlust.
OEG esitas taotluse aktsiatega kauplemise peatamiseks
Varssavi börsil alates eilsest.
Ülevõtmispakkumine on
struktureeritud viisil, et pakkumise tegija on OEG suurim
aktsionär HansaAssets, kuid
aktsiad omandab OEG.
ÄRIPÄEV.EE

(4)

3 kuud

Inbank

FINANZEN.NET

AINULT VEEBIST
Ravimifirmade aktsiate käekäik ning
analüütikute soovitused graafikuna.

min summa

-

siis on Novartis oma positsioo-

ni aina rohkem kaotanud, samal ajal kui
Roche aasta-aastalt kui mitte kasumit, siis
vähemaltkäivet kasvatanud. Roche’i aktsia
maksab praegu 252 franki ning on aastaga ligi 10protsenti tõusnud, kusjuures vii-

2 aastat

kontakteeruge pangaga

Danske Bank

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD

Baltikum: pole väga viga

JOURNAL, FIANCIAL TIMES, HANDELSBLATT,

REKLAAM

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

27.03
riski-% aasta
algusest
aste

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

19,10

19,78

19,39

6,83

1,61

12 kuud
13,92

12,81

8,68

1 472 640,94

Trigon Uus EuroopaFond C, EUR

30,28

31,36

30,74

11,85

10,17

25,44

8,11

11,28

93 303 581,28

Trigon Venemaa Top Picks Fond C, EUR

24,27

25,13

24,64

21,61

-0,90

68,69

19,54

1,73

15 502 506,92

Trigon Balti Fond C, EUR

5 aastat

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,

info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402

Värsked müügiuudised

www.bestsales.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Kes investeerib
ühisrahastusse?

1127,60

+0,13%

~

1130

1085

1040

995

Uurisin eksperdilt, milline on ühisrahastuse investori
profiil ning kuidas see minu strateegiaga sobib.
Võtsin nädalapäevad tagasi koha sisse

Vana kooli investorina leian,
et tootlusnumb-

Helsingis toimunud Põhjamaade suurimal ühisrahastuse konverentsil The Nordic Crowdfunding Event, kuhu olid kokku tulnud valdkonna tipptegijad Islandilt, Rootsist, Soomest, Norrast ja mitmelt
poolt mujalt. Minu kõrvad ajas eriti kikki Aalto ülikooli doktorantAnna Lukkarinen, kes kaardistab ühisrahastusse panustava investori profiili, põhimõtteid ning
ootusi. On ju huvitav teada, kas ja kui palju on minul ühist üha populaarsemaks
muutuvas varaklassis tegutsejaga.

950
04

PANE TÄHELE

Ühisrahastuse seminar
Esimene rahakaasajatele suunatud seminar
toimub 11. aprillil, asukohaks Bliss.
Kohal Estateguru, Funderbeam, Fundwise,

investor Toomas

Töötubades jagatakse kogemusi sellest,
mismoodi saab väga hea kampaania abil
vajalik investeering kokku.
Täpsem info ja registreerimine
pood.aripaev.ee ning Facebookis.

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?
päevane muutus

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

USD

48,29

t

529,00

Mootoribensiin,

Diislikütus,

51,35

t

460,50

27.03
1924,5

Plii LME
Nikkel LME

Valge suhkur NYSE LIFFE,

USD/t

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t

500,60
2140,00

148,00

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

Hongkongi dollar
India ruupia

käive,

eelm,

EUR

%

Kriisiplaan olemas. Ericssoni uus juht Börje Ekholm avaldas
oma ettekujutuse, kuidas ettevõte

Le Peni kaotus on aktsiatele
hea. JPMorgani arvates reageeriksid Euroopa aktsiad Le Peni valimiskaotusele tõusuga.

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

Helsingi

28.03
muutus

aktsia
hind, EUR

0,72

0,8%

Citycon

2,78

0,0%

Elisa Comm.

1,350

0,75

9,2

9,1%

0,83

3,0%

Harju Elekter
LHV Group

3,710

-1,07

19,8

5,7%

1,12

9,600

0,42

45 588
7 647

12,8

20,8%

8,890

-0,11

25,8

5,0%

1,270

0,00

4 551
0

13,5

Olympic EG

PANE TÄHELE
Lahkub Poola börsilt. Olympic
EG teatas, et alustas menetlust,
millega lõpetatakse aktsia noteerimine Varssavi börsil.

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee
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Müüs: 9. jaanuaril 250 iShares Stoxx Europe 600 aktsiat hinnaga 36,36 eurot aktsia.
Tehingusumma oli 9090 eurot. Teenustasu
oli 14,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.
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plaanidest investorite vara kasutamisel.
Palju pööratakse tähelepanu ka toodangu
või idee unikaalsusele.

Värvilised metallid
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Swedbank teatas, et vaatamata
tagasihoidlikule neljandale kvartalile on Tallinki tulevikuväljavaade tugev.
Kuigi neljandas kvartalis suurenes reisijate arv võrreldes aastataguse sama ajaga 4,7% ning kaubaveoühikute arv 9%, olid jaemüügi kulutused väiksemad, kui
Swedbank oli oodanud.
Tallinki põhikonkurent Viking
Line teatas, et rendib suvehooajaks Tallinna–Helsingi liinile kiirkatamaraani Viking FSTR. “Meie
hinnangul võib alus hooaja vältel
vedada 0,3–0,4 miljonit reisijat,“
kirjutas Swedbank.
“Meie nägemus on jätkuvalt see,
et Tallink on suuteline oma finantsnäitajaid 2017. aastal oluliselt parandama ning tegemist on
liiga madalalt hinnatud ettevõttega,” peegeldas analüüs.
Tallinki aktsiale korrati tugevat
ostusoovitust ning hinnasihti 1,15

PORTFELL

Esitletud analüüsist selgub, et suurem osa
ühisrahastuse investoritest peab oluliseks
ideed ning võimalust kedagi aidata. Mina vana kooli investorina leian, et tootlusnumbrid on sotsiaalsest aspektist siiski
olulisemad ehk kuuluksin sinna 24 protsendi investorite hulka.
Kuna aga ühisrahastuse kontekstis võtab tootlust tähtsustav vähemus võrreldes
ülejäänutega Lukkarineni andmetel suuremaid riske, siis see mulle ei sobiks. Olen
ju ka aktsiatesse investeerides valinudküllaltki konservatiivse strateegia ning ülemäära enda heaolu ohtu ei sea. Seega ei
tundu mulle ahvatlev idee, et ühisrahastusse sisenedes peaks minu motivatsioonitüübiga inimene võrreldes enamusega
rohkem riskima.
Lisaks on ühisrahastusse investeerijatest Lukkarineni kinnitusel 80 protsenti
mehed ning üle kahe kolmandiku vanuses
30–40 aastat. Seejuures on 46 protsendil
investoritest magistrikraad ja 70 protsenti on lisaks ühisrahastusele investeerinud
ka avalikult kaubeldavatesse väärtpaberitesse. Seega sobiks ühisrahastuse investori profiil ka sellekoha pealt minu omaga
vaid poolenisti.
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Swedbank kordas
tugevat ostusoovitust

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

Investly.

Lukkarinen tõi konverentsil välja, et keskmine investor panustab ühisrahastusse
eelkõige sooviga aidata mõnel südamelähedasel ideel edulooks kasvada. Veel motiveerib investorit tahe rahakaasajat aidata
ning võimalus saada idee teostumisel selle eest lisaprivileege. Pean tunnistama, et
minu jaoks tekitas üllatust tulu teenimise soovi väljajäämine motivaatorite esikolmikust.
Ekspert jaotas ühisrahastuse investorid
gruppidesse. Kõige suurem ehk 39protsendiline osakaal on ühisrahastuses neil
investoritel, kes panustavad mingi konkreetse idee või ideoloogia pärast. Investoreid, kes peavad kõige tähtsamaks tootlusnumbreid, on alla veerandi ehk 24 protsenti. Ülejäänud ehk 37 protsenti varaklassi rahapaigutajatest peab oluliseks nii
ideed kui ka teenimisvõimalust.
Seejuures on ideepõhistele investoritele
omane väike riskitaluvus, samas kui tootlust taga ajavrahapaigutaja on valmis võtma suuremaidriske. Põhjamaades on väljakujunenud, et vastavalt eesmärgile oskab investor valida endale sobiva ühisrahastusplatvormi ehk investeerimisvõimalused on muutunud sihtgrupipõhiseks.
Küll aga ootavad kõik investorid sõltumata oma eesmärkidest seda, et raha kaasav
ettevõte oleks tegevusala poolest läbipaistev ning annaks ammendava ülevaate oma

Kütused
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TALLINK

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

rid on sotsiaalsest aspektist
olulisemad.

Pidin üllatuma
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ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA
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