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Tallinna Vee aktsia on
kui loteriipilet

Nordea: kuhu kolida ja
mis saab Rootsist?

Tulud tuuakse üha
rohkem varjust välja

Tallinna Vee kohtuvaidlused on
lõpusirgel, kuid ebakindlus on
just nüüd investorite jaoks kõige suurem. Keegi praegu ühtki
vihjet aktsia hinna liikumise kohta anda ei oska, tõdeb investor
Tõnn Talpsepp. 18–19

Nordea panga juht ütles märtsis
Rootsi majanduslehele, et kuna
valitsus kavatseb järsult tõsta

Maksuameti andmetel on eraisikute seas hoogustunud maksulaekumine sõidujagamisplatvormideja kinnisvara ühisrahastusplatvormi EstateGuru kaudu.
Kuid arenguruumi on veelgi, leiavad asjatundjad. 10

kriisihaldusmakseid, on pangal

tõsine plaan ära kolida. Kaalumisel on Taani ja Soome, millest
eelis pigem viimasel. 8–9

PÄEVA TEGIJA

Korruptsioonipimeda
paljastamine
Üle 12 aasta keskerakondlikus Tallinna
võimuladvikus abilinnapeana töötanud
Taavi Aas on linnapeakandidaat,kes
pole korruptsiooni enda ümber
kuulnud ega näinud või on ta siis
varguse puhul lihtsalt pilgu kõrvale pööranud. Aasa loogika paistab olevat, et kui minu ümber varastatakse, siis mind see ei puuduta, kuna mina ju ise ei võta võõrast
vara. Nii algab aasta ajakirjaniku
Koit Brinkmanni arvamuslugu, mis
esitab Taavi Aasa korruptsiooni-
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–

pimeduse neljas
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tuses.
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INVESTORITE TOP

Uute võidukäik
LHV börsile tulek paiskas täiesti segamini tänavuse investorite TOPi, kus võidukäiku
teevad uued tulijad, kes hõivasid värskes edetabelis tervelt pooled kohad.
17
4–7,

Uustulnukana Äripäeva investorite TOPi kerkinud Lauri Meidla sõnul nõuab edu saavutamine nii aega kui ka närvirakke.

TELLIJATELE: Kütusteaktsiisi tõus sööb kasumi ja langetab investeerimisvõimekust.
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Opositsioon kangutab Sesterit
Eile kogunenud Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE fraktsiooni juhid alustasid allkirjade kogumist IRLi kuuluva rahandusministri Sven Sesteri umbusaldamiseks.
“Peaministri valikud valitsusjuhina ja Keskerakonnas toimuv oleks piisav alus ka peaministrile umbusalduse esitamiseks, ent hetke suurim probleem on siiski Eesti riigi võlgadesse
viimine, uued maksud ja ettevõtluskeskkonna lõhkumine,” selgitas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur pressiteate vahendusel.
EKRE esimees Mart Helme ütles, et rahandusminister on tõestanud oma ebakompetentsust ja vastutustundetust riigi rahanduse korraldamisel.

Baltika laiendas juhatust

PALGATÕUS

Tootlikkuse ja palga
kooskõla paranes
Keskmine brutokuupalk kasvas statistikaameti andmetel
tänavu esimeses kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 5,7%,
eelmises kvartalis oli aastakasv 6,9%.
näitab, et brutokuupalga kasv aastases võrdluses jätkab aeglustumist, mis toimub juba neljandat kvartalit järjest. Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta I kvartalis 1153 eurot, aastakasv oli 1,2 protsendipunkti aeglasem kui eelmises kvartalis.
Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar
ütles pressiteate vahendusel, et palgakasvu aeglustumise kõrval elavnes majandusaktiivsus ja suurenes tootlikkusekasv. “Töötajate tootlikkuse ja palgakasvu kooskõla
paranes: samal ajal, kui palgakasv aeglustus, elavnes majandusaktiivsus ja kiirenes
tootlikkusekasv. Sellele viitavad nii ekspordi ja tööstustoodangu andmed kui ka kindlustunde indikaatorid,” märkis Soosaar.
Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik
leidis, et palgakasvu aeglustumine on makromajanduse tervisele kasulik. “Viimaste
aastate liiga kiire palgakasv on vähendanud
ettevõtete võimet oma toodangut välisturgudel müüa, investeerida ja koguda puhvrit kehvemaks ajaks,” sõnas ta. Eelmisel aastalvähenes ettevõtete kogukasum 10% ja investeeringud kahanesid 12%. Tänavu peaksid need aga Elmiku hinnangul kasvama,
sest tellimuste arv ja müügihinnad tõusevad ning tööjõukulude kasv aeglustub.

Samal ajal, kui palgakasv aeglustus,

See

Baltika tegi otsuse laiendada ettevõtte juhatust ühe liikme võrra, selgus börsiteatest.
Nõukogu 29. mai otsusega on ASi Baltika juhatuse lisaliige Ingrid Kormik, kes juhib ettevõtte hankeja tarneahelat. See hõlmab nii sisseostu, tootmise planeerimist, logistikat kui ka
kvaliteedi ja tehnilise disaini osakonna tööd.

Eestisse tuleb maailmakuulus
meelelahutuskeskus O’Learys
Apollo Grupp sõlmis toiduja meelelahutusketiga O’Learys koostöölepingu, mille järgi avatakse järgmise aasta 1. märtsil Kristiine keskuses ligi 4000 ruutmeetril laiuv

O’Learyse spordirestoran ja meelelahutuskeskus. See on esimene O’Learys Baltimaades.
O’Learys võtab enda alla suure osa Kristiine
keskuse väliparklapoolsestküljest ja hakkab
laiuma läbi kahe korruse.
Apollo Grupi omanik Ivar Vendelin ütles, et
O’Learys koosneb Ameerika restoranist, mida
täiendavad baarid, bowling’urajad, piljardilauad, pallimänguväljakud, interaktiivsed
mängud, üle saja ekraani spordivõistluste vaatamiseks, seminariruumid ja kinosaal.

elavnesmajandus aktiivsus ja kiirenes
tootlikkuse kasv,
ütles Eesti Panga
ökonomistOrsolya
Soosaar. FOTO:EIKO
KINK

Ehituses palgad kasvavad

www.laduks.ee

Brutokuupalga aastakasv oli I kvartalis
keskmisest kiireim Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes ning riigi asutustes ja ettevõtetes, kus kasv oli 6,6%.Keskmisest aeglasemalt kasvas brutokuupalk
kohalikele omavalitsustelekuuluvates asutustes (5,4%) ja välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (4,2%).
Soosaar juhtis tähelepanu, et teenindussektori palgakasv aeglustus, tööstussektoris
aga ei muutunud.Tööstussektori sees kiirenes palgakasv ehituses ja jõuliselt taastuvas põlevkivisektoris. “Tänu nõudluse taastumisele palkasid ehitusettevõtted töökäsi
juurde ja tõstsid palku,” ütles ökonomist.
Töötlevas tööstuses palgakasv aga aeglustus, kuigi ka selle tegevusala töötajate arv
suurenes ja selle majandusseis paraneb tänu välisnõudlusekasvu hoogustumisele.
Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis võrreldes 2016. aasta I kvartaliga tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt (2,6%) kui keskmine brutokuupalk. Reaalpalk on tõusnud
eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes alates 2011. aasta teisest poolest.
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Mõnes sektoris on palk ka väiksemaks jäänud
keskmine brutokuupalk eurodes
valdkond

info ja side
finants-ja kindlustustegevus
elektri, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
mäetööstus
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
kutse-, teadus-ja tehnikaalane tegevus
veevarustus; kanalisatsioon, jäätme-ja saastekäitlus
keskmine
veondus ja laondus
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
töötlev tööstus
hulgi-ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont
ehitus

haldus-ja abitegevused
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

haridus
kinnisvaraalane tegevus
kunst, meelelahutus ja vaba aeg
majutus ja toitlustus
muud teenindavad tegevused

I kv 2016
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1720
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1110
1091
1062
1142
1061
970
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1067
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944
897
861
718
550

I kvartal 2017
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1140
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1061
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919
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640

muutus,
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9,46
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6,49
2,50
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Ostujõud suureneb aeglasemalt

Soosaar märkis, et kuna

TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED

STATISTIKA

tarbijahinnad tõusevad kiiremini, suureneb palgateenijate
ostujõud taas märksa aeglasemalt kui palga
nominaalkasv.Esimeses kvartalis ulatus inflatsioon 3%ni ning reaalpalga kasv 2,6%ni.
“Pikemas tagasivaates on keskmise palga
teenija ostujõud paranenud: 2008. aastaga
(kriisieelne aeg) võrreldes ligikaudu 20% ja
2010. aastaga (suurima majanduslanguse
aeg) võrreldes ligi 30%,” kirjeldas Soosaar.
Elmik ütles samuti, et palgatöötajate
ostujõu kasv aeglustub sel aastal oluliselt.
“Meie prognoosi järgi suureneb hindade
muutusega korrigeeritud netopalk sel aastal vaid 3%. Tarbimise kasv aeglustub aga
vähemkui palgatöötajate ostujõu kasv, seda tänu sotsiaaltoetuste tõusule,” sõnas ta.
Maksuja tolliameti avaldatava mediaanväljamakse suurus oli tänavu esimeses kvartalis 877 eurot.
ÄRIPÄEV.EE

6%

keskmise brutokuupalga kasvu
ootab Swed-

bank sel aastal.

Ametiühingud: probleem
on vähene tootlikkus
Ametiühingutekeskliit ei ole
nõus väitega, et palgakasvu
aeglustumine on majanduse

tervisele kasulik.

Kasvavad sissetulekud annavad majandusele hoogu. Praegune põhiprobleem on vähene
tootlikkus, tööprotsesside muutumatus ja tehnoloogiliste võimaluste kasutamatajätmine.
Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul ei tule nutikaid töömudeleid peale ning endiselt loodetakse odavale tööjõule.
“Suudaksime rõõmustada

koos tööandjatega, kui saaksime produktiivsuse kasvama.
See oleks tõesti pikaajaline ja
kestlik saavutus, aga eeldab väga enesekriitilist vaadet, kuhu
raha paneme ja kuidas töötajate potentsiaali kõige nutikamalt
kasutame,” ütles Peterson pressiteate vahendusel.
Ametiühingujuhi sõnul
peaks ühine siht olema vähemalt 6% palgatõusu hoidmine.
“0,3 protsendipunkti väiksem
palgakasv nihutab Euroopa
keskmiseni jõudmist edasi ühe
aasta võrra,” kommenteeris ta.

reklaamiosakond

tel 667 0105
30. mai 2017
Sisuturundus on oma kauba,

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

Kodumaja lugu ettevõtte tõusud ja mõõnad
ning plaanid uue juhi all
–

Sisuturundus

Lembit Lump
nõukogu esimees

Kodumaja on pika ajalooga Eesti ehitusettevõte, mis pole kaugeltki sündinud, hõbelusikas
suus. Aastate jooksul on maitsta saadud magusaid võite ja kogemustega rikastavaid lüüasaamisi ning püstitatud ka muljetavaldavaid rekordeid. Täna
on Kodumajas alanud uus põnev ajajärk uue juhataja eestve-

damisel.

töötajatele väga hästi. Aastaks
2021 plaanib Kodumaja ületadanäiteks 100 miljoni euro suuruse käibe, kuid visioonis pole
see kirjas mitte lihtsalt numbri, vaid konkreetsete sammude
ja teekonnana. Lisaks aitab see
ettevõtet fookuses hoida ja „ei“
öelda ebamõistlikele otsustele, sest tänase põneva ajastu ahvatlusi investeerida siia ja sinna tuleb uksest ja aknast. Kuigi eks ka Kodumajal on olnud
nii-öelda rikastavaid kogemusi: näiteks aastatel 2007–2008
Venemaa turgu proovides said
nad aru, kui hea on ikka Euroopas äri ajada.

Andrus Leppik
juhatuse esimees

Aastate jooksul on Kodumaja
ehitanud üle 6600
eluruumi, neist
veidi üle 200 Eestis ja 6400 mujal
Põhjamaades.

Alates 1. maist 2017 on Kodumaja ASi pikaajaline juhatuKODUMAJA
se esimees Lembit Lump ettevõtte nõukogu esimees. Uueks
di juures võiks ehitada suurejuhiks on Kodumaja pikaajaline aktsionär ning juhatuse liimaid maju? Ja lubas hea pakkuge Andrus Leppik. „Minu jaoks mise korral lüüa käed 21 kortetähendab see tööd meie teises riga elamu ehitamiseks. „Valimajas ja vabamat töögraafikut, kut polnud,“ nendivad Lembit
aga eks näis, kuidas kõik reaalLump ja Andrus Leppik, muiaselt hakkab olema,“ ütleb Lemtes, et ega tegelikult alguses
bit Lump. „Kui oled pea 23 aaspolnud neil aimugi, mida kortat igapäevaselt kõigi otsusruselamu ehitus tehases toodete juures olnud, siis ei ole tõetud ruumilistest elementidest
näoliselt lihtne tagasi tõmmavõiks tähendada.
ta, kuid saame sellega kindlasRaske on võita usaldust, kui
ti hakkama.“
oled kohalike jaoks pärit kosKodumaja sai alguse aastal
mosest
1995, kui Hansapanga asutanud ettevõtjate sõpruskond leiNorra inseneri näpunäidete
dis käes olema õige aja investeejärgi said esimese korruselamu
rida tootmisse ning Olari Taal elemendid valmis ning mehed
sõitsid Norra neid paigaldama.
tegi Lembitule ettepaneku tulla uut majaehitusettevõtet käi„Hoone pidi tulema polaarjoovitama. Idee tundus põnev ning nest200 kilomeetritpõhjapoomotivatsioonipakettpiisav ning le, ookeani kaldale. Me ei olnud
nii sai varem Tartu Raudbetoonaga arvestanud sealse kliimatoodete Tehases ja ettevõtete ga! Polaaröö, tuul, vihm, lumi,
grupis nimetusega „Tartu Marahe, tormid… See oleks isegi
ja“ peainseneri ja peadirektokogemustega ehitaja jaoks olrina töötanud mehest alates 1. nud karm, kuid saime hakkama ning oleme oma kvaliteejuunist 1994 Kodumaja esimene töötaja. Andrus Leppik liitus
di üle väga uhked korruselaettevõtmisega 15.aprillist 1996. mu seisab tänasenipüsti, oleme
seda vaatamas käinud ja sealAlguses oli paralleelselt tesetelt elanikelt vaid kiidusõnu
gutsemas suisa kaks sarnase nikuulnud.“
mega ettevõtet: Kodumajatehase AS Tartus, mis pidi tegelema
Oma esimesestkoostööst võtelamute tootmisega, ja Kodutis Kodumaja edasiseks kaasa
majagrupi AS Tallinnas, mille paljukogemusi: „Uuele turule sisenemisel peab olema erakordpõhitegevuseks oli kinnisvaraarendus. Mõte oli ju suurepäraselt kannatlik ja töökas.Klienti
ne: üks ettevõte valmistab kinei tohi jätta oma muredega kunistud ette ja tegeleb elamute nagi üksi ning oluline on hoida
müügiga, teine ehitab kruntipidevat kontakti. Meie algus oli
dele individuaalelamuid. Ent seda keerulisem, et tollal tunkahjuks või õnneks ei hakanud dusime Skandinaavia inimessee koostöö toimima ning Tarte jaoks justkuiKuu pealt olevat
tu ettevõte pidi leidma endale
ning raske oliusaldust võita. Palise oma väljundid turule.Kodujud soovisid kõigepealt mõned
majagrupi AS aga lõpetas oma aastad kõrvalt vaadata, mis saab
meie ettevõttest ja meie poolt
tegevuse mõned aastad tagasi.
„Käivitamine oli väga suur ehitatud elamutest ning kuidas
suhtumeklienti pärast lepingu
väljakutse ja oli olemas reaalne tõenäosus, et me ei saa haktäitmist. Aga meie põhimõte on
kama. Ostsime Tartu Majalt ära alati olnud, et vastutusest kõrneile mittevajalikud hooned, vale ei hiilita ning vigu ei peivõtsime laenu, tegime hooned deta.Läbisime „katseaja“ nähkorda ja tahtsime hakata tootti, et me ei anna alla ning tööd
ma. Aga me ei olnud valmis selhakkas tulema,“ räägib Lembit
leks, et meil polnud tellimusi,“ Lump. „Kõige olulisem on võõmeenutab Lembit Lump. „Otsiral turul tegutseda kohalike
sime tööd ning kuna Eestist me reeglite järgi. See on nagu ilm,
seda ei leidnud, tekkis mõte hamille vastu ei saa võidelda: seakata tegelema ekspordiga.“
dused, normid, standardid ja jä1996. aastal kohtus Kodurelevalve karmistuvad pidevalt,
maja juhatus Norra ettevõtjatekusjuures „omadele“ lubatakse
ga, mille eesotsas olev taibukas rohkem apse kui „võõrastele“.“
insener tegi ettepaneku: miks
Järjest valmisid Norras esitoota individuaalelamuid, kui mene neljakorruseline puitnii hea ehitusviisi ja -kvalitee- karkasselamu, seejärel esimene

Kodumaja rekordid

Üle-eelmisel aastal sai Kodumaja hakkama millegi erakordsega, püstitades Norra maailma kõrgeima puitelamu. 52,m8e tkrõigune ni g kor1use4ga honesai parlajuhvus ahelist ähel panu.
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–

–

viiekordnekorruselamu. Aastal
2001 kasvasid mahud järsultüle

kahe korra, konkurendid hakkasid Kodumajas ohtu nägema
ja muutusid rahutuks, millele
andis hoogu juurde mõned aastad hiljem uue tehase ehitamiseks alanud ettevalmistustööd.
Ellu jäävad need, kes suudavad
muutuda koos turuga

2007. aasta lõpus õnnestus
Kodumajal saada jalg ukse vahele Taanis, kus võideti järjest
mõned suured hanked ning
aastatel 2006–2007 investeeris
Kodumaja uude tehasesse 15
miljonit eurot. Ja siis tuli masu.
„See oli keerulisem, kui oskasime oodata,“ tunnistab Andrus
Leppik. Kodumaja kärpis personaliüle 50%, muutis tootmist
efektiivsemaks, arendas tooteid
ja tarnet, kuid ikkagi tõi masu
kaasa mahtude ja käibe vähenemise üle viie korra. Aga edu
taastus ja olulisel määral aitas
sellele kaasa toodete ja teenuste lisaväärtuse tõstmine suurema vastutuse võtmise näol. Kui
seni oli kasutatud majaelementide transpordil ja kokkupanekul sihtriigi tellija abi, siis nüüd
võttis selle kõige eest vastutuse
Kodumaja. „Me ei tundnud turge ning olime harjunud, et tellijakorraldas kraanad, tellingud,
laeva- ja maanteetranspordi,

ehitajate majutuse. Aga olgem
ausad pole justülearu kliente,
kes tahaksid sellega muude töödekõrvalt tegeleda. Nii hakkasimegi ise kõike tegema. Olukorraga peab oskama kohaneda.“
Aastal 2010 algas uus tõus
ning täna võib öelda, et vaatamata 2009. aasta raamatupidamislikule kahjumile, oli tegelikult tegemist kõige „kasumlikuma“ perioodiga Kodumaja
senises ajaloos.
–

Ehitus on kohalik äri

Eksport moodustab üle 95%
Kodumaja ettevõtete müügitulust. Mahud, mida üks Eesti ehitusettevõte ekspordib, on Eestis
suurimad. Rääkimata sellest, et
eksport toimub Põhjamaadesse, mis ei ole lihtne turg. Täna
on Kodumaja eesmärk korrata Norra edu Rootsis. „Ehituse
kohta öeldakse, et see on kohalik äri. Me ei saa mujal riikides
öelda, et „aga meil tehakse nii“
–see ei huvita neid. Oleme Norra ehitanud üle 5600 eluruumi,
aga kui sellest Rootsis räägime,
katkestavad rootslased meid
poolelt sõnalt, küsides, et mida
me Rootsis teinud oleme? Ja kui
klientidele tundub, et oleme liiga kallid, siis peame oskama seletada, miks ja mille arvel. Oleme pika visiooniga ettevõte ega
taha kuskilt järele anda. Taha-

ehitada mugavaid ja turvalisi maju, mis oleksid alati normidest sammuke paremad. Kui
kuskilt järele anda, maksab see
kätte kui mitte viie, siis 10 aasta pärast. Kuna Kodumaja on
oma põhivarasse nii palju investeerinud, ei ole meil plaaniski pildilt kaduda,“ räägib Lembit Lump.
Kodumaja alustas aastast
2001 pidevat viieaastase perspektiiviga visiooni koostamist,
kus on kirjeldatud nii eesmärgid kui ka teekond, kus järgmistel aastatel plaanitakse olla.
Kord aastas vaadatakse numbrid ja plaanid üle, tehakse vajalikke korrektuure ning kooskõlastatakse ka aktsionäridega. Täna kehtib visiooni 14. versioon aastateks 2017-2023 ning
juhatuse liikmete sõnul mõjub
selline selgete sihtide avaldamine nii aktsionäridele kui ka
me

–

Üks asi, milles Kodumaja
veel teiste Eesti ettevõtete seast
silma paistab, on nende rekordipüstitamise lembus. 1999.
aasta novembris püstitati Norra esimene neljakordne puitkarkasselamu, mis rahuldas kõiki
nõudeid, sealhulgas tulepüsivuse osas. Projekt pälvis tähelepanu japärjati innovaatilisuse
auhinnaga. 2003. aastal püstitatud esimene viiekordne korruselamu (taas Norras) oli tollal
teadaolevalt esimene viiekordne puitkarkasselamu Euroopas.
Kuus aastat tagasi valmis esimene maavärinakindel (kuni 5
magnituudi) viiekordnekorruselamu Oslo kesklinnas, mis võitis ka Eesti Puitmajaliidu konkursi „Aasta tehasemaja 2011“
ja millele omistati aastal 2013
Norra Parima Elamuprojekti tiitel. Aastal 2012 valmis esimene Norra passiivelamu standarditele vastav ridaelamu. Ajalukku on Kodumaja kirjutatud
ka muidugi tunamullu ehitatud maailmakõrgeima puitelamu ehitusega Bergenis, Norras.
Elamul on 14 korrust, 62 korterit, spordisaal, katuseterassid
jms. Ehitise kõrguseks on 52,8
meetrit. Tegemist oli erakordse projektiga, mis sai väga suure rahvusvahelise tähelepanu
osaliseks.
„Sellised projektid sunnivad pingutama, arenema ning
ajavad mugavustsoonist välja.
Oleme vastupidiselt enamikule teistest puitmajaehitajatest
valinud raskema tee ega ehita
tüüpprojekte, kuid oleme oma
valikuga väga rahul,“ kiidavad
Lembit Lump ja Andrus Leppik, lisades, et tänasel päeval
ei ole Kodumaja mitte ainult
enam eluruumide ehitaja, vaid
nende ehitusviisiga saab ehitada ka hooldekodusid vanuritele ja puuetega inimestele, muid
püsikasutuseks mõeldud eluruume nagu tudengikorterid
ja hotellid ning ka eriotstarbelisi ehitisi nagu töölisasulate ja
kontorite moodulid, lasteaiad,
koolid, puhkemajad jne.
Aastate jooksul on Kodumaja ehitanud üle 6600 eluruumi,
neist veidiüle 200 Eestis ja 6400
mujal Põhjamaades. Täna on ettevõttel võimsust 1000 keskmise suurusega korteri ehitamiseks aastas, kuid lähiaastatel on
kavas tehase võimsust juurdeehituse arvelt tõsta. Kodumaja
ettevõtetes töötab 570 inimest
ja töötajate arv kasvab.
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Aastaid Äripäeva investorite TOPi esikümnes, aga ka esirikaste edetabelis trooninud Aleksander Pajuri.

foto; Andras

Kralla

INVESTORITE TOP

LHV paiskas kaardid segi
Tänavusest investorite TOPist
leiab palju uusi tulijaid, kes on
portfelli kasvatanud peaasjalikult
tänu LHV Groupi börsile tulekule
ja kes ei tegele aktiivselt oma
investeeringute juhtimise ning
uute otsimisega.
Indrek

Mäe
Liina

Juhan

Laks

Lang

aripaev@aripaev.ee

Äripäev
Täpsemalt on värskes enim Tallinna börsile
investeerinute hulgas ehk investorite TOPis
25 uut tulijat, kes moodustavad täpselt poole edetabelist. Seejuures on kõigil uustulnukatel märkimisväärne investeering LHV
Groupis ja paljude jaoks on see portfelli
ainus investeering.
Samaks on jäänud vaid see, et tabeli liidripositsiooni hõivas Sven Lennart Alpstal,
kellele kuuluva Luksusjahi portfellist leiab
tänavu rohkem kui 14,5 miljoni euro eest
väärtpabereid. Seejuures pole Alpstalil LHV
Groupi aktsiaid, tema suurimad positsioonid on Tallink ja Nordecon.
Lisaks Alpstalile on esikolmikusse jäänudka Marie Polli, kukkudes aastatagusega

Väga
hea aasta
oli, väärtpaberite

hinnatõusu
kasum oli
võimas.
investorite TOPi
19. koht Indrek Naur

võrreldes teiseltkohalt kolmandale. Esikolmikus on aga uus tulija Mai Kaarepere, kes
omab Tallinna börsilt ainult LHV aktsiaid.
Kogu edetabelis on 38 investorit, kes
on börsile paigutanud rohkem kui miljon
eurot, lõviosal tabelisse jõudnutest on 1–2
börsiettevõtte aktsiad.
Investorid tänulikud LHV-le

“Muidugi jäin möödunud aastaga rahule.
Minu liikumineTOPis on seotud põhiliselt
osalusega LHV Groupis kuna LHV on nii
tublistiturule tulnud, siis ongi ootamatult
selgunud, et ka minul läks hästi,” ütles tänavu esimest korda investorite TOPi kerkinud Lembit Lump, kes on 6. kohal.
Ka 24. kohal olevReinKiudsoo tänab edu
eest kodumaist panka. “Kõik on seepärast,
et LHV läks börsile,” ütles ta.
Vestlustest TOPi kuulujatega selgub, et
üldiselt pole tegemistkuigi aktiivsete investoritega, kes otsiks pidevalt uusi võimalusi,
pigem usutakse pikaajaliselt ühte ettevõttesse. “LHV investeering sai tehtud aastaid
enne seda, kui firma börsile läks ning ette–

võtte areng on siiani väga

hea,”

tunnistas

investorite TOPi 37. Rolf Kristian Relander.
Relander lisas, et tema börsiinvesteeringuid haldab portfellihaldur. “Tehingud on
puhtalt tema otsustada, mul on raske spetsiifiliseltbörsi arengutest rääkida,” lausus
Relander.
Skype’i asutajate edukas portfell

Samuti ei halda ise oma investeeringuid
Skype’i ja failijagamisplatvormi Kazaa üks
loojaid Jaan Tallinn. “Börsikohta käivad küsimused on kõik Ambient Sound Investmen-

ti meeskonnale, kes minu ja teiste skaibipoiste vara haldab,” vastas ta Äripäeva kommentaaripalvele. “Arvan, et nad on teinud

tublit tööd, katsun investeerimisotsused
pigem delegeerida,” ütles Tallinn.
Kiudsoo põhjendas investeerimisedu sellega, et on sattunud lihtsalt õige rahapaigutuse otsa. “Me ise pole suurt midagi teinud,
ostsime aktsiaid siis, kui LHV polnud veel
börsil,” rääkis ta. “Kindlasti pole me hirmsad mõtlejad, etkuhu investeerida, minu ettevõtte põhitegevus on ehitus ja keskendume sellele, kuidas paremini ehitada.”
Lump tegi esimese ostu samuti enne LHV

börsile tulekut. “Olen investeerinud jupikaupa, osaledes mitu korda LHV aktsiakapitali laiendamisel,” märkis ta. “Jõudumööda
läksin aktsiakapitali laiendamistega kaasa
jaLHV börsile tulek näitas, et need olid õiged otsused.” Ka Lump ei pea end aktiivseks
kauplejaks, kuid ei välista, et võib tulevikus
ka sellega tegeleda.
“Hinnatõusu kasum oli võimas”

tulijate hulgas leidub ka neid, kes on
investeerimisega juba aastaid aktiivselt tegelenud. Näiteks on 46. kohal paikneva Rait
Alliku portfellis LHV, Olympicu, Tallinki,
Tallinna Vee, Merko Ehituse, Nordeconi ja
Tallinna Kaubamaja aktsiad.
Allik näeb Tallinna börsi suurima probleemina vähest likviidsust. Strateegia poolest peab ta end pikaajaliseks investoriks.
“Ma ei tõmble,” ütles ta. “Ühelt poolt ostan
aktsiaid ega puutu neid tükk aega, teisalt
jälgin pidevalt, mis turul toimub ja katsun
reageerida,” kirjeldas ta. Praegu tal investeeringuid väljaspool Eestit ei ole.
Uute

Hajutatud portfell on ka edetabeli 19. koha saavutanud Indrek Nauril: Harju Elekter, LHV, Tallink, Merko Ehitus, Nordecon,
Olympic, Silvano ja Tallinna Kaubamaja.
“Väga hea aasta oli, väärtpaberite hinnatõusu kasum oli võimas,” rõõmustas ta.
Naur on enda sõnul väärtusinvestor, kes
jälgib ettevõtte omakapitali rentaablust,
dividendi ja juhtkonna tööd. Olympicu ja
Kaubamaja kohta ütleb ta, et tegemist on
hästirahastatud investorisõbralike ühingutega, tema kolmas suurinvesteering Silvano
on sellekoha pealt veidi viletsamas seisus.
Naur lisas, et suurim viga, mida börsidel
teha, on liiga ahneks minek. Tallinna börsi
suurimaks ohuks peab ta praegu baasintressimäärade tõusu.
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miljoni euroni ulatus 50 Tallinna
börsi suurema investori portfelli
maht. See on enam kui kaks kor-

da suurem aasta varasemast.
AINULT VEEBIST
Mis kuulub 50 suurema investori portfelli?
Investorite TOPi võitjad läbi aegade.

www.aripaev.ee/top
KUULA VEEBIS
Kuidas lugeda investorite TOPi?

www.aripaev.ee/eetris
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30. mai 2017

Kes tippinvestoritest
lahkusid Tallinna börsilt?

EDETABEL

Investorite TOPi võitis juba viiendat aastat Sven Lennart Alpstal
investeeringud Tallinna börsil seisuga 09.05.2017, eurodes

1.
2.
3.
4.
5.

Sven Lennart Alpstal
Mai Kaarepere
Marie Polli
Olaf Herman
Toivo Annus

6. Lembit Lump
7 .Tõnis Sildmäe pärijad
8. Jaan Tallinn
8. Priit Kasesalu
8. Ahti Heinla
11. Jaak Annus
12. Neinar Seli
13. Vello Kunman
14. Peeter Luik
15. Tatjana Liksutova
16. Oliver Peek
17.Aleksander Pajuri
Anneli Säde

ettevõte

Luksusjaht AS
Krenno OÜ

Kristobal OÜ
Ambient Sound Investments OÜ,
Il Grande Silenzio OÜ
Bonaares OÜ
Ambient Sound Investments OÜ
Ambient Sound Investments OÜ
Ambient Sound Investments OÜ
Lignarius OÜ
AS Rondam
OÜ Rabatti
Siseinfo OÜ
Jahmek Investments OÜ
Spark Asset Management OÜ,
Annimar OÜ
osaühing Hausman & Toran
Justkull OÜ
Fina Investeeringud OÜ, OÜ U-SP
Falkonet Metall OÜ
Midas Invest OÜ
AS Irest Ehitus

summa

koht 2016

14 525 818
11 497 043
8 277 875
6 662 322
5 862 863

1.

5 036 344
4 735 855
4 272 840
4 272 840
4 272 840
4 031 649
4 020 605
3 657 586
3 420 000
3 202 980
2 997 587
2 155 603
1 911 276

Tänavune investorite edetabel
on huvitavam kui kunagi varem peaaegu pooled nimed
on uued. Eelmise aastaga võrreldes on pingereast lahkunud
27 inimest, kellest osa on Tallinna börsile sootuks selja pööranud.

-

2.

–

-

5.
-

-

Enamik edetabelist lahkuja-

34.
34.
34.

test pole aastaga portfellis suuri

muutusi teinud: suurem osa Tallinnabörsi investoreid on pikaajalised investorid, kelle jaoks
börs on alternatiividest kasumlikuim raha parkimise viis.
Nende libisemine esiviiekümnest esisajasse on tingitud
LHV börsile tulekust. Suur osa
tänavuse edetabeli uustulnukatest oli juba enne IPOt LHV aktsiaid omandanud japangakontserni börsile tuleku tõttu sai ka
nende nimi nüüd avalikuks.

-

3.
-

-

4.
10.
7

.18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Indrek Naur
Erko Kundla
Kuno Liblik
Vladimir Kuzovkov
Andrus Rand
Rein Kiudsoo
Oleg Ossinovski
Ain Loot
Jaan Paeveer
Raul Koosel
Merle Raid
Andres Lume
Lauri Meidla
Tõnu Lembra
Emil Pärn
Igor Piho
Lembit Talpsepp
Toomas Laan
Rolf Kristian Relander
Rikard Mikael Relander
Tarmo Liinold
Rene Ilves
Elmo Somelar
Marko Milius
Arvo Nõges

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Teet Kolts
Teet Margus
Rait Allik
Märt Järvik
Priit Post
Taivo Kivistik
Marina Roiland

L-Kapital OÜ
Mindgap OÜ
Wood Grouse Consulting OÜ
AS Kunda Trans
Relto Capital OÜ
Elgrande OÜ
AS Irest Ehitus
Magnum & Co OÜ
Falkonet Metall OÜ
Atlas Finance OÜ
Mikaels OÜ
AS Irest Ehitus
Seitse Samuraid OÜ
ESK Grupp OÜ
24 Holding OÜ
Gamma Holding Investment OÜ,
Gamma Holding OÜ
Kolts Invest OÜ
AS Irest Ehitus
Alforme OÜ
OÜ Üle
OÜ Üle
Hatike OÜ

1 845 842
1 795 500
1 743 960
1 707 367
1 641 849
1 635 693
1 628 893
1 579 772
1 500 861
1 389 260
1 303 203
1 290 232
1 277 757
1 197 295
1 157 202
1 131 361
1 092 733
1 082 596
1 028 060
1 028 043
997 933
994 950
979 826
966 904
961 660
903 047
901 704
874 989
840 798
828 414
821 486
793 144

-

8.
-

42.
-

Tallinna Veest lahkuti
2 miljoni euroga

9.
-

Siiski on investoreid, kes müüsid maha kõik oma Tallinna
börsi aktsiad. Huvitaval kombel iseloomustab kõiki selliseid börsilt lahkujaid fakt, et
kõikidel oli nii-öelda ühe aktsia portfell.
Kolm investorit, kes mullu ja-

6.
-

-

40.
12.
26.
-

-

-

-

13.
28.
23.
18.

SihtasutusPärnuHaigla

14.

võõrandabkirjalikuenampakkumisekorras

-

PärnuSääsetn3hoonestatudkinnistu
k i nn istusregistr i number: 1003405;
katastritunnus:62510:018 :3670;

-

•

15.

•

-

Veteraninvestor: börs pole kasiino!

Pole aastaid aktsiaid müünud

Pajuri nentis, et LHV aktsiaid
sai ta ülemärkimise tõttuainult
11% soovitud kogusest. Hiljem
ta aktsiaid juurde soetanud ei
ole ning praegune hind on te-

ma meelest liialt kõrge. “Kui
hetkehind ületab bilansilist 2,6
korda, siis tõusuruumi on raske
leida. Ka dividendiaktsiaks ta ei
platseeru, aga müüa ma LHVd
ei plaani. Viimastel aastatel pole ma müünud ühtegi aktsiat,”
ütles Pajuri.
Suurimaks eelmise, aga iseäranis selle aasta üllatajaks

Ootab riigifirmasid börsile

Pajuri

ütles, et ootab huviga Tal-

linna börsile uusi tulijaid. “Mõriigile kuuluvast ettevõttest on juba räägitud. Kindlasti osalen märkimisel ja kindlasti tuleb suur ülemärkimine,” arvas ta.

nest

50st.

-

•

mida tema portfell sisaldab ja
mida mitte, seepärast jääb tal
üle Äripäeva numbreid usaldada. “Ma ei jälgi börsil toimuvat
just väga tihti, vast kord nädalas. Tähtsamad majandussündmused, mis kajastavad ka börsiettevõtete tegevust, tulevad Äripäeva kaudu kohale,” ütles ta.

rea esimesest

-

•

peab Pajuri Harju Elektrit, mille aktsiad moodustavad tema
portfellist ligi kaks kolmandikku. “Siit see portfelli kasv tulebki. Palju aastaid oli Harju Elekteri aktsia alahinnatud. Mingil
ajal pidi tõus tulema, sest majandamistulemused sedaeeldasid. Rohkemat olen neilt oodanud dividendipoolest. Loodan,
et järgmisel aasta tuleb suurem
hüpe, raha maksmiseks on küllaga,” märkis Pajuri.
Ta lisas, et hindab ettevõtete juures dividendi maksmist ja
peab selles heaks TallinnaKaubamaja juhtkonda ning ka Tallinna Vett, kuigi viimane oli sel
aastal tagasihoidlikum. “Leian,
et 5% aktsia hinnast oleks vähim, mida aktsionäridega jagada. Normaalseks tuleks pidada
iga-aastaseid väljamakseid suurusjärgus 7–7,5% aktsia hinnast.
Siis oleks hinnatasuvus 15 aasta
lähedal,” märkis Pajuri.

–

välja kukkunud
tallinna börsi investorite pinge-

-

BöRSIFIRMAdE AKTSIARAAMATUd, äRIPäEV

Aleksander Pajuri, kes investeeris kohalikesse ettevõtetesse juba enne Tallinna börsi sündi, kasvatas aastaga aktsiaportfelli 1,55 miljonilt 2,16 miljonile eurole. Tema portfell on
üks tänavuse TOPi mitmekesisemaid.
Pajuri ütles, et ega ta teagi,

–

27

investorit on

11.
16.

•

ALLIKAS:

gasid 49. kohta, omades täpselt
samas väärtuses Tallinna Vee
aktsiaid, on kõik oma väärtpaberid maha müünud ja uusi investeeringuid nad Tallinnabörsile teinud pole. Investorid Veiko Vaarja, Taimo Saan ja Jyrki Hüppönen viimane investeeris ettevõtte Aaprekoti OÜ
kaudu omasid igaüks Tallinna börsil vaid veekontserni aktsiaid 441 000 euro väärtuses.
Tänaseks on nad oma investeeringutest loobunud ja uusi rahapaigutusi nad Tallinna börsile teinud pole. Taimo Saan ütles, et tema otsus aktsiad maha
müüa on seotudkestvate kohtuvaidlustega. “Tallinna börsi jälgin ikka ja küll ma sinna ka sisenen,” ütles ta tuleviku kohta.
Samamoodi otsustas Tallinna Veest lahkuda möödunud
aastal edetabelis 20. kohale tulnud Jaapani päritolu investor
Sei Takano, kelle portfelli suurus hinnati möödunud aastal
735 000 eurole.
Mullune 43. koha omanik
Sanjay-Jaanus Mody, kes oli erinevate ettevõtete alt soetanud
470 000 euro väärtuses Tallinki
aktsiaid, on nüüdseks kõik maha müünud.

•

•

MIS ON MIS

Harju Elektrisse
kõige suurem usk
Aleksander Pajuri investeeringud Tallinna börsil seisuga 09.05.2017, €

Harju Elekter
Tallinna Kaubamaja
Tallinna Vesi
Merko Ehitus
Tallink
Nordecon
OEG
LHV Group
Baltika
Silvano
Ekspress Grupp
Arco
kokku

1 341 738
302 910
187 519
122 850
81 455
57 510
44 289
11 210
4 350
1 490
281
1
2 155 603

ALLIKAS: BöRSIFIRMAdE
AKTSIARAAMATUd

Pajuri rääkis, et loomulikult
minnakse börsile raha teenimise eesmärgil, aga kui see on kinnisidee, tuleb kiiresti pettuda.
“Börsil saab toimetada ainult
siis, kui sa ei mõtle pidevalt, kas
sa võidad või kaotad. Siin peab
pikka närvi olema, mis tähendab, et aktsiatesse paigutatud
raha ei ole su viimane raha. Börs
ei ole kasiino! Kui vaba raha ei
ole, siis ei ole ka asja börsile.”

pindala : 1851m2;
maakasutusesihtotstarve:üh iskondlikeehitistemaa;
enampakkumisealghind:280000eurot;
enampakkumiseosavõtutasu:500eurot;
enampakkumisetagatisraha:14000eurot.

Pakkum istees itamisetähtaeg15.juuni2017kell13.00.Pakkumussaata
elektroonil iseltallk i rjastatulte-postiaadressileph@ph.eevõiesitadaSA
PärnuHaigla,R st ku1 Pärnu80010 kantselei(2. korrus,AD korpus)kantsele
,
, ga .
sekretär kättevõisaatatähitudpost

i

ii

i

-

i

koht investor

Enampakkumiset i ngimusedjaobjektitutvustavadmaterjal i d
onallalaetavadaadressil twww.ph.ee/haigla/enampakkumine

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.
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PABERIVABA
Võta meiega ühendust
www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee
tel 6 191 341
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Investorite TOPi uus tulija Lauri Meidla näeb Tallinna börsil kolme paljulubavat ettevõtet: LHV, Tallinna Kaubamaja ja Harju Elekter. Foto: Andres Haabu

INVESTORITE TOP

Higi ja pisaratega tippinvestoriks
Uustulnukana Äripäeva
investorite TOPi kerkinud
Lauri Meidla sõnul nõuab
edu saavutamine aastaid
aega, tekitab närvipinget ja
seab rahapaigutaja mitme
närvesööva valiku ette.

1,27

torilkodmaise LHV aktsiates. Panga väärtpabereid on Meidlal 1 268 506 euro eest.
“Eelmise aasta üks suuri eesmärke oli saada LHV investeering alla 10eurose aktsiahinnaga,” rääkis ta.
Kuigi LHV aktsia kaupleb praeguse seisuga 9,51 euro juures, leiab Meidla, et tegemist
on hoolimata hinnast väga hea investeeringuga. “Arvan siiralt, et keskmisel eestlasel
pole praegu maailma börsidelt leida LHVst
paremat investeeringut,” oli ta kodumaise
panga headuses veendunud.Seejuures avaldas Meidla lootust, et LHV turuväärtus ületab 1 miljardi euro piiri juba enne 2025. aastat. Lisaks arvas Meidla, et LHV pakub praegu atraktiivsemat sisenemiskohtakui enne

Indrek Mäe
indrek.mae@aripaev.ee

Äripäev
“Portfellis muudatuste tegemine on üliraske,” viitas Meidla sellele, et edukas investor seisab sageli raske valiku ees. “Minul
on iga suurem portfelli muudatus kulutanud tervist, tekitanud närvipinget ja võtnudmõnikord aastaid,” kirjeldas investorite
TOPis tänavu 31. kohal paiknev Meidla oma
teed tippu.
Raske valik seisis Meidla ees ka siis, kui
LHV otsustas oma väärtpaberid aasta tagasi Tallinna börsil noteerida. Selleks, et investeeringusse siseneda, tuli investoril langetada tähtis otsus. “LHV IPO jaoks loobusin rohkemkui 15protsendilise omakapitali
tootlusega rahavooga objektist ja neid ohvreid tuli tuua veel,” selgitas Meidla.

esmaemissiooni.

Kriisi eest on tema hinnangul võimalik
kaitsta näiteks arenevate riikide võlakirjadega. “See tundub mõistlik kaitsestrateegia, kui keegi tahab seda kasutada,” märkis ta. Kindlasti ei tasuks Meidla hinnangul aga investeerimisest loobuda või karta,
et praegu on vale aeg turule sisenemiseks.
“Ma keskenduks Eestile, kuna siin on praegu turvaline, hea ja lihtne,” arvas investor.
Kuigi Meidla usub LHVsse, selgub
aktsiaraamatutest, justkui oleks investor

LHV maailma parim
–

miljonile eurole ulatub
Lauri Meidla portfell. Suu-

Meidla portfellist leiab praegu 2580 euro
eest Harju Elektri aktsiaid, 6670 euro eest
Tallinna Kaubamaja aktsiaid ning vaieldamatult kõige suurem positsioon on inves-

rima tüki moodustab LHV
1,26 miljoni euroga.

väärtpabereid viimase aasta jooksul märkimisväärsel hulgal müünud. Päris nii see aga
Meidlakinnitusel ei ole. “Ma ei ole midagi
müünud, suur ports aktsiaid on mul repos
ehk pandud laenu tagatiseks,” selgitas ta.
Tallinn valmistub kasvuks

Tallinna börsi usub Meidla suuresti selle kõrge tulevikupotentsiaali tõttu ning
pealinna arenguvõimalusi silmas pidades.
“Keegi ei arvesta sellega, et suure tõenäosusega on aastal 2025 Tallinnas rohkem kui
500 000 inimest,” selgitas ta. “Selleks ajaks
on nii mõnestki IT-firmastsaanudmultimiljoni ettevõte ning ka palgad on oluliseltkõrgemad,” rääkis Meidla.
Kuigi Meidla on Tallinna börsi selle aasta väljavaadete suhtes küllaltki optimistlik,
jagub tal ka kriitikat. “Paljude börsifirmade tegevus on arusaamatu,” märkis ta. “Tallinna börsil on elavaid surnuid mitu, paber
kannatab palju ning seetõttu tunduvad surevate firmade numbrid teinekord jube atraktiivsed,” viitas Meidla sellele, et peab
oma senise investeerimiskogemuse jooksul suurimaks veaks justneid olukordi, kus
on ainultnumbreidusaldanud. “Õnneks on
needküll väiksemad investeeringud olnud.”
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Rašad Azimov, Roman Zharkov

Merkel andis märku
uuest ajajärgust
Saksamaa kantsler Angela
Merkel andis seni oma tugevaima vihje, et Euroopa Liit ja USA
uue presidendi juhtimisel triivivad teineteisest lahku.

Teise maailmasõja järel loodud usaldusväärsed suhted on
teatud mõttes möödanik, ütles
värskelt NATO ja G7 riikide liidrite kohtumiselt naasnud Merkel, ärgitades Euroopa Liitu ise
oma tuleviku eest suuremat vastutust võtma.

USA välissuhete nõukogu
president Richard Haass nimetas Merkeli sõnu stsenaariumiks, mida USA on alates tei-

sest maailmasõjast püüdnud
vältida.
Neljandaks ametiajaks tagasivalimist taotlev Merkel lubas
jätkata võitlust Euroopa huvide eest. Samuti soovis ta edu
Prantsusmaa vastvalitud presidendile Emmanuel Macronile.
“Et inimestel oleks tööd ja tulevik et noored jälle Euroopasse uskuda võiksid,” ütles Merkel. “Kus iganes Saksamaa aidata saab, Saksamaa aitab,” vahendas Bloomberg.
Merkel kõneles kampaaniaürituselMüncheni õllefestivalil.
–
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Lauri on tõeline LHV fänn
Nelli Janson
LHV vanemmaakler

da võitnud LHV “Börsihai”
mängu. Praeguseks on ta mi-

Lauri on kindlasti üks neist investoritest, kes on tõeline LHV
fänn ja elab tulihingeliselt kõigile meie sammudele kaasa.

nu teada aktiivsest kauplemisest taandunud ja otsib enda
jaokspõnevaid investeerimisobjekte ehk siis on liikunud
kauplemise närvilisest maailmast mõnevõrra rahulikuma
elustiili juurde.

Ühtlasi hoiab ta tähelepanelikult meie tegemistel
silma peal ja on valmis alati pakkuma ideid ja mõtteid,
mis võiks teisiti või paremini teha.
Enamasti teatakseLaurit
küll selle järgi, et ta on olnud
aastaid edukas aktsiakaupleja ja on muu hulgas kaks kor-

Inimesena on Lauri vä-

ga sõbralik ja temaga on alati
põnev vestelda, sest tal on oskus näha suurt pilti ning tema uuenduslikud mõttearen-

dused omavad värskenduslikku mõju.

Tema sõnulvõib iga soliidse omakapitali või mõistliku kasumlikkusega firma osutudakõndivaks laibaks. Meidla tõi välja, et
usaldab kodubörsil peale LHV veel Tallinna
Kaubamaja jaHarju Elektrit.
Hindab usaldust ja aega
Investeerimisotsuste tegemiselpeab Meidla
kõige tähtsamaks börsifirma usaldusväärsust ning seda, et investoril oleks aega ettevõtte tegevusse süveneda.
“Kõige olulisem on usaldusväärsus kui
seda pole, ei ole midagi,” rõhutas ta. “Ei saa
investeerida ülipõnevasse projekti või firmasse, kui pole usaldust kui usaldus on,
tuleb hinnata omanike ja juhatuse konkurentsivõimet,” lisas Meidla. Lõpuks peab ta
oluliseks vaadata ka numbreid, mis võiks
enam-vähem loogilised olla.
Teisena peab Meidla investeerimisotsuse langetamisel oluliseks aega. “Aeg on selline asi, mida paljud väikeinvestorid ei arvesta, kuid see võib olla nende suurim vara
või kohustus,” arvas ta. “Näiteks olen tükk
aega murdnud pead, kuhu aega investeerida,” lisas Meidla.
Investeerimist peab ta elukestvaks protsessiks ja seetõttu ei taha Meidla end edukaks nimetada. “Täna ei julge ega taha ma
kuidagi end edukaks pidada,” kinnitas ta.
“Olulised investeeringud on alles poole peal
ning tahan tulevikku vaadata,” kirjeldas ta
oma paiknemist investeerimisteekonnal ja
avaldas seejuures lootust, et suudab tulevikus ka oma aegaefektiivsemalt juhtida ning
erinevate projektide vahel hajutada.
Aktsiaturgude riskidena nimetab Meidla sõda, looduskatastroofe ja nendefirmade
juhatust, kes ei julge võtta riske, areneda ja
uute asjadega välja tulla. Seejuures ei pea ta
probleemiks maailma võlakoormust. “See
oli tähtis 2010. aastal, kuid praegu keskpangad ja poliitikud tegelevad selle probleemiga,” leidis ta.
Nimetatutestrohkemkardab ta aga suuri tõuse. “Kõige rohkem kardan paradoksaalsel kombel Nasdaq 100 ülijärsku ja tugevat tõusu,” märkis Meidla. “See tähendaks suuri filosoofilisi muutusi poodlemisest panganduse ja põllumajanduseni,” oli
ta veendunud.
–

Tallinna

BÖRS

LÜHIDALT

Tallinna Optika ostja
läheb börsile

Soome tarbija kindlustunne
suurem kui Nokia hiilgeajal

Tallinna Optika omandanud
Soome ettevõte Silmäasema
tuleb Helsingi börsile, selgus

Nasdaqi pressiteatest.

Silmäasema Oyj esitas eile
Helsingi börsileavalduse aktsiate noteerimiseks börsil. Aktsiatega saab põhinimekirjas kauplema hakata alates 13. juunist.
Eelnimekirja pannakse ettevõte juba 9. juunil.
Silmäasema on Soome optikapoodide kett, mis pakub
ka silmaoperatsioone ja tervishoiuteenuseid.Tegemist on oma

alal Soome suurima ettevõttega,
mille turuosa ulatub 25 protsendile. Silmäasema eesmärk
on olla ka edaspidi turuliider.
Ettevõttel on Soomes 148
poodi ja 13 silmakliinikut. Silmäasema ostis mullu Tallinna
Optikas täisosaluse, Eestis omatakse kaheksat poodi.
Silmäasema müügikäive ulatus 2016. aastal 101,3 miljonile eurole. Kohandatud kulumieelne kasum (EBITDA) ulatus
12 miljonile eurole.
ÄRIPÄEV.EE

Soome statistikaameti andmetel kerkis Soome tarbijate kindlustunne maikuus rekordtasemele. Kindlustunde näit kerkis 24,1 punktile
aprilli 21,5 punktilt. Võrdluseks Nokia parimatel päevadel, 1990.aastatel, kerkis tarbijakindluse indeks kõige enam 21,8 punkti tasemele.
Kindlustunnet on tõstnud tulumaksu kärpimine, mis on suurendanud majapidamiste kasutada olevat tulu, samuti on olukord tööturul
paranenud enam ei ole nii suurt hirmu töökoha kaotamise pärast, kommenteeris agentuurile Bloomberg Soome Hypo panga ökonomist Juhana Brotherus. Kindlustunnet lisavad
ka positiivsed uudised Soome majandusest
ning madal intressimäärade tase.
Eraldi teatas Soome Tööstuse Keskliit, et tööstusettevõtete kindlustunne kerkis mais aprilli
4 punkti tasemelt 8 punktile.
–

–

börsil on elavaid
surnuid mitu,
paber kannatab

palju ning seetõttu tunduvad
surevate firmade numbrid
teinekord jube

atraktiivsed.
investor Lauri
Meidla

–

SUBARU 100.
JUUBELI PUHUL
AUTOSPIRITIS
ERIHINNAD

SUBARU FORESTER
säästad kuni

4000€

BÖRS

Strateeg: turg on
väga ülehinnatud
Strateeg David Rosenberg ütles, et hinnad on kasvanud palju kiiremini kui börsifirmade
kasumid ja see on tekitanud
ohtliku olukorra.

Standard Poor’s 500 indek&

si firmade kasum kasvas esime-

ses kvartalis lausa 14,5 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes). Kui aga vaadata kolme
aastat, on kasumid kasvanud
vaid 7 protsenti ja S&P 500 indeks on sama ajaga kallinenud
22 protsenti. Investeerimisfirma Gluskin Sheffi strateeg David Rosenberg rõhutas, et hinnad on tõusnudkolm korda kii-

remini kui kasumid ja seega on

turg väga ülehinnatud isegi
rohkem kui 2007. aasta krediidimulli tipu ajal.
Hiljuti kirjutas Yale’iülikooli
professor Robert Shiller, et tsükliliseltkohandatud hinna ja kasumi suhe (CAPE) on ajalooliselt
kõrgel tasemel, aga aktsiad võivad siiski tõusu jätkata. Samas
nentis Shiller, et kõrgem CAPE
on tähendanud tulevikus madalamat tootlust. “Samas võivad aktsiad praegustelt tasemetelt tõusta veel 50 protsenti,” ütles ta.
–
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Subaru Corporation peab tänavu oma 100. sünnipäeva.
Tule tähista seda suurt juubelit Autospiritis ja säästa oma uue
nelikveolise Foresteri ostult kuni 4000 eurot. Kiirusta, erihinnaga
autosid on piiratud koguses!

Ehitajate

tee 122,

Tallinn, tel 659 9499, tallinn@autospirit.ee, www.autospirit.ee

Keskmine kütusekulu ja CO2heitmed: 5,7-8,5 l/100 km, 150-197 g/km.
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toimetaja Harry Tuul

tel 667 0111

TURUVÄÄRTUS

Apple võib
ületada triljoni
dollari piiri
Apple’i turuväärtus võib järg-

mise 18 kuu jooksul tõusta triljonile dollarile, sest IPhone 8
nutitelefonidele oodatakse
suurt nõudlust ja ettevõte jätkab aktsiate tagasiostudega,
selgus RBC Capitali analüüsist.

Investeerimisfirma analüütik Amid Daryanani tõstis
Apple’i aktsia hinnasihti 168
dollarile, mis on praegusest
tasemest peaaegu 10 protsen-

ti kõrgemal. Ühtlasi kordas ta
oli tema hinnasiht 157 dollari juures.
Teisalt näeb Daryanani ka
stsenaariumit, kus ettevõtte
kasum aktsia kohta tõuseb üle
12 dollari ning aktsia tõuseb
2019. majandusaastaks (see algab Apple’i jaoks 2018. aasta
oktoobris) kiiresti 192–195 dollari vahemikku. See oleks praeoma ostusoovitust. Varem

gusest tasemest 25–27 protsen-

ti kõrgemal.
“Me arvame, et aktsia paneb
kallinema Apple’i toodetekeskmise müügihinna tõus, mille
põhjustab eelkõige iPhone 8 väljalase. Sellele aitab kaasa ka toodete arvulise müügi stabiilne
kasv,” kirjutas Daryanani klientidele saadetud kirjas.
Daryanani prognoosib, et
uue iPhone 8 keskmine müügihind on 800 dollarit. 2017. majandusaastal oli iPhone’i keskmine müügihind tema hinnangul 666 dollarit.
Kulude vähendamine

lisas, et kasumimarginaali kasvule peaks kõrgemad hinnad samuti kaasa aitama. See võiks materjalide kulude kasvu ära katta. Lisaks keskendub ettevõte tegevuskulude vähendamisele.
Kokku on umbes 5,21 miljardit aktsiat (21. aprilli seisuga). Kui aktsia tõuseb 192 dollaDaryanani

rile, tõuseks ettevõtte turuväärtus napilt üle triljoni dollaripiiri. 195dollarinehindviiks turuväärtuse 1,02 triljonile dollarile.
Sellel aastal on Apple’i aktsia kallinenud 33 protsenti. Samal ajal on SPDR Technology
Select Sectori börsil kaubeldav
fond (ETF) tõusnud 15protsenti
ja Standard Poor’s 500 indeks
on lisanud 6,9 protsenti.
Daryanani ütles, et aktsiate koguarvu vähendatakse tõenäoliselt 400–500 miljoni aktsia võrra (kuni 2019. majandusaasta lõpuni). Praegu kulutab
Apple aktsiate tagasiostu peale iga aasta umbes 35 miljardit
dollarit. Tagasiostu tempot võidakse kiirendada, kui ettevõtete maksukoormust vähendatak&

se

–
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nii nagu USA president Do-

nald Trump on lubanud.
Tagasiostud toetavad hinda

“Meie hinnangul tähendab
35miljardine aktsiate tagasiost
kasumi paranemist aktsia kohta (EPS) 1,30–1,35 dollari võrra,”
ütles Daryanani. “Lõpuks arvestame ka välismaalt tagasitoodava rahaga, mis ei ole praegu
meie EPSi kasvumudelisse sisse
arvestatud. See võib tunduvalt
kiirendada aktsiate tagasiostu.
Tõsi, me ei arvesta seda siiski
oma üle 12dollarisse EPSi stsenaariumisse.”

Praegune analüütikute EPSi
konsensus on 2017. majandusaastaks (lõpeb septembris) 8,93
dollarit ning 2018. majandusaastaks 10,44dollarit.
Aktsiate arvu vähendamine
tähendab, et triljoni dollarisuuruse turuväärtuse saavutami-

seks peaks aktsia rohkem kallinema. See tõstab aga kasumit
aktsia kohta, mis hakkab kõrgemat hinnataset toetama.
ÄRIPÄEV.EE
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Kuhu kolida ja mis saab Rootsist?
Taani poolt ja vastu
Taani tõstab esile Kopenhaagenis juba olemas olevat finantssektorit ja fintech-ettevõtteid,
head asukohta Euroopa majandusmootori Saksamaa kõrval ning häid lennuühendusi.
Ettevõtlusminister Brian Mikkelsen lubab, et Nordea võib julge olla pankadele regulatsioone ei lisata .Ja Nordeal on Taanis juba suur haru Nordea Markets (kapitaliturgude operaator ja investeeri mispanganduse
–

–

partner).
Kahtlevad hääled aga osutavad sellele, et kui see on tõsi,
mis panga investorsuhete juht
Rodney Alfvén ütles ajalehele
Børsen, et Nordea kolimine tähendaks vähem kui 100 töökoha ületulekut, siis poleks ettevõtmine seda väärt. Uusi töökohti tekiks vähe, maksutulu ei kasva, sest pank maksab juba praegu makse tegevuskohapõhiselt, küll aga koliks üle kogu süs-

teemse pangaga seotud risk. Ja
Taanis juba on üks väga suur
pank, Danske Bank, mis võib tetekitada sarnased probleemid kui
puRootsis et võimaliku krahhi puhuks tuleks nõudmisi tõsta kõigikõigile Taani pankadele.
Nordea konsolideeris oma tütütarettevõtted see tähendab,
et panga üle valvab ja vastutab
peakontori asukohariik. Taanile,
mis ei ole ELI
ELi pangandusliidu liiliige, tähendab see tõsist riski.
Eelmisel nädalal ütles Taani rarahandusminister Euroopa Liidu
rahandusministrite nõupidamise
järel Brüsselis, et valitsus ei tee
ekstra pingutusi Nordea meelimeelitamiseks. Küll aga tõrjus ta oma
Rootsi kolleegi kriitika, et Nordea
võib otsustada Taani kasuks,
kuna Rootsi ei suuda Taani lõdlõdvemate reeglitega konkureerida.
“Taani reeglid ei ole lõdvad,” tootoonitas minister agentuuri Ritzau
vahendusel.
–
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Nordea: kolib
peakontori või ei?
Seda küsimust on Taani, Rootsi ja Soome meedia jahvatanud
mitu kuud alates päevast, mil piirkonna ainsa süsteemse
suurusega panga juht ütles märtsis Rootsi majanduslehele, et
kolimismõtetega on tõsi taga.
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päevalehe Svenska Dagbladeti väitel oli kolimisotsust oodata juba täna, kuid
eile lükkas Nordea need spekulatsioonid
ümber.
“Homme (täna-toim.) ei ole juhatuse
koosolekut ja otsust ei tehta,” ütles panga
meediasuhete juht Petter Brunnberg agentuurile Reuters.
Võimalik kolimine on olnud üks tegureid, mis on Nordea aktsiale tuge andnud.
Mitu analüütikut ja panka on aktsiasoovitust tõstnud, sest Rootsist kolimine hoiaks
kokku nii mõnegi miljardi ning see ehk võimaldaks maksta suuremat dividendi.
Tõukeks võimalikule lahkumisele Rootsist on Rootsi valitsuse plaan järsult tõsta
pankade kriisihaldusmakseid, mis peaksid
vajadusel tagama vahendid pankade päästmiseks, ilma et maksumaksjad selle raha
välja peaksid käima.
Nordea arve kerkiks sellest aastaks 2019
Rootsi

5,5-6

miljardit Rootsi krooni tuleks
Nordeal Rootsi valitsuse plaani
järgi igal aastal kriisihalduse

katteks maksta.
5,5–6 miljardile Rootsi kroonile aastas
(kokku loodab valitsus iga aasta neid makseid koguda 13 mld Rootsi kroonile). Eriti
ärritab Nordead ja teisi panku Rootsis
valitsuse plaan kehtestada see makse ilma
ülempiirita see jääks kehtima aastast aastasse. Teine ärritav tegur on, et Rootsi valitsus kavatseb selleraha võtta riigieelarvesse,
mitte fondi talletada. Nii leiavad pangad, et
tegemist on pankade maksustamisega, mida üritatakse teise nimetuse taha varjata.
–

–

–

Tahame prognoositavust

Nordea panga peamine nõudmine on, et
majanduskeskkond oleks prognoositav
ning konkureerivad välispangad ei saaks
turul eeliskohtlemist, kordas panga inves-

torsuhete juht Rodney Alfvén nädalavahetusel Rootsi majanduslehele Dagens Industri. Nii võib juhtuda, et pank kolib Rootsist ära isegi juhul, kui Rootsi valitsus oma
vastuolulise kriisihaldustasude plaani tagasi võtab.
USA investeerimispanga Lehman Brothers krahhist saadik on Rootsi valitsus(ed)
rõhutanud, et Rootsis peavad pankadele
kehtima kõrgemad nõudmised, kuna pangandussektori osakaal on majanduses niivõrd suur. Pankade varad ületavad Rootsi
SKP neli korda. Vabadus säilitada võimalus pankadele kehtivaid reegleid karmistada oli üks põhjuseid, miks Rootsi otsustas kõrvale jääda, kui Euroopa Liit eelkõige
euroala jaoks pangandusliitu looma hakkas. Rootsi pelgas, et selline süsteem ei võimalda erisusi.
Nüüd paistab, et just kuulumine pangandusliitu on tegur, mis võib Nordead
meelitada peakontorit Soome kolima. Pangandusliidus on selge, millised reeglid
kehtivad, ja reeglid kehtivad kõigile. Rootsis pankadele kehtestatud karmimad reeglid annavad välispankadele eelise, väidab
Nordea.
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Pangandusliit on Soomele plussiks

f

Berenbergi, Citi, Danske

trateeg ja praegune Coeli As-

Banki, Exane BNP ParibasejaSEB analüütikud usuvad,
et kui Nordea kolib, siis pigem
Soome. Riigi mainele oleks see
kõva pluss, mis võiks innustada ka teisi ettevõtteid oma peakontorit Soome kolima. Ja nii
oleks Nordea lähemal ka Balti
turgudele.
Soome on euroala riigina pangandusliidu liige ja ühtne järelevalve vähendab riske Soome riigi jaoks. Nii panga nõukogu esimees Björn Wahlroos
kui ka juht Casper von Koskull
on soomlased. Vastu räägivad
pehmematest teguritest Soome külm talv Ja keel, mis pole
skandinaavia keel.
Nordea panga endine aktsias-

set Managementi varahaldur
Mattias Eriksson rehkendab, et
Helsingisse kolides võiks pank
arvestada madalamate kapitalinõuetega nn Tier 1 kapitali nõue võiks alaneda 17–18
protsendilt 14–15%-le . See annaks ruumi suuremaks dividendiks ja võimaldaks turul soodsamaid tooteid pakkuda ja turuosa võtta.
Soome rahandusminister
Petteri Orpo ütles Soome meedias, et valitsus on teemaga tegelemiseks loonud komisjoni. Ka peaminister Juha Sipilä on pangaga võimalikust ülekolimisest rääkinud. Siiski mingeid erilisi soodustusi Soome
valitsus ei plaani.
–

Rootsi rahandusminister kriitika all

on jätkuvalt jõus.
Positiivse poole pealt väheneksid Nordea kolimisest oluliselt Rootsi pangandussektori riskid, mis võimaldaks ehk ka
teiste pankade jaoks nõuded
leebemaks lasta.

Suurem dividend?
Pangandusanalüütikud rehkendavad Nordea võimalikku säästu, kui pank peaks allutatama euroala ühise pangandusjärelevalve alla.
OP Corporate Bank leiab, et
see võimaldaks kergemini tõsta dividendi. OP tõstis äsja Nor-

dea aktsiasoovitust neutraalse pealt akumuleeri peale. Aktsia hinnasihi tõstis OP 11 euro

Nordea panga

peakontor asub

pealt 12,50 eurole. Suurbritannia investeerimispank Barclays
rehkendab, et madalamad kulud nõuete täitmiseks annavad aktsiale tõusuruumi 6,16%.
Rootsiga võrreldes leebemad regulatsioonid ja madalamadkapitalinõuded võivad kurssi veel
15–20% kergitada.
Samas on Nordea osutanud,
et tahabkindlasti säilitada oma

AA-reitingu. Kolimise korral

jääkskapitalinõuded samaks.
Rootsi valitsus lubab uut
kriisihaldustasude ettepanekut
lähinädalatel.
Nordea omakorda on lubanud kolimisotsuse teha enne
suve. Otsust oodati täna, kuid
Nordea juht Casper von Koskull
on öelnud ka seda, et õige suvi
hakkab Euroopas alles augustis.

praegu Rootsi pealinnasStockholmis.
FOTO:EPA

Õpi viie päevaga purjetama!
See on kõik nii super, et peate ise kogema. Purjetamise pisik on palju
võimsam, kui gripp ja tuulerõugedkokku ning nakatudes ei vabane
kunagi.
te sellest enam kunagi. enam

vabane
ei
nakatudes
ning
kokku
tuuleröuged
ja
gripp
kui
võimsam,

“

l1

nile. Rootsi opositsioon tahab
rahandusministrit parlamendi rahanduskomisjoni ette aru
andma. Lundi majanduskõrgkooli professor Lars Joning
nendib aga, et selle asemel, et
pankade kriisihaldustasusid
tõsta, tuleks valitsusel hoopis
laenupidu ohjeldada. Kodulaenuintresside maksusoodustus

tesl

Rootsis kurjustab majandusleht Dagens Industri juhtkirjades, et Rootsi rahandusminister Magdalena Andersson on
valmis Nordeal liiga kergesti minna laskma, adumata laiej maid tagajärgi. See oleks Rootsile suur mainekahju eriti ajal,
mil Rootsi vähemalt sõnades
tahab Brexiti-järgsest Suurbritanniast finantssektori firmasid
üle meelitada.
Varem on Rootsist peakontori
ära kolinud näiteks IKEA, Tetra
Pak ja Stora Enso.
Rootsi pangandusliit ähvardab kaevata Euroopa Komisjo-

Purjetamine on üks maailma parimaid harrastusi, mis pakub tundide kaupa värsket
õhku, päikest, mereseiklusi ja mõõdukat kehalist koormust.
Enesekindlalt ja aktiivselt tegutsedes merd nautida on üks parimaid tegevusi maailmas, mis suurepärast rahulolu annab. Pärast purjetamist on võimalik istuda klubi
kohvikus ja jagada emotsioone teiste purjetajatega või sõpradega.
Pirital tegutsev RS Purjetamiskeskus on Eesti suurima purjekate arvuga klubi, mis
koolitab algajaid või edasijõudnuid kiiresti enesekindlateks seilajateks. Meil on koolitused igas vanuses ja füüsilises vormis olevale inimesele. Koolitused toimuvad
läbi suve, igal nädalal. Kutsume kõiki purjetama.
Tule ise, koos pere, sõbra või töökaaslasega!
Lisainfo: www.rssailors/koolitused

RS Purjetamiskeskus,
Purje 8, Pirita TOP, Tallinn

www.rssailors.ee
Tel 600 9902

Kristo Õunap
RS Purjetamisekeskuse treener
2016 Euroopa

meistrivõistluste hõbemedalist

10 uudis
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MAKSUD

Üürileandjad ja taksojuhid
julgevad tulud avalikuks teha
Eraisikud on hakanud rohkem oma sõidujagamisi ja üüritulusid maksuametiga jagama.
Üha enam luuakse teenuse pakkumiseks ka ettevõtteid.
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

sõidujagamisrakenduste Uber
ja Taxify kaudu
450

deklareeriti mullu tulu

000eurot ehk

aasta varasemast

Äripäev

viis

korda

enam.

FOTO:LIISTREIMANN/

Maksuameti andmetel on eraisikute seas
hoogustunud maksulaekumine sõidujagamisplatvormide ja kinnisvara ühisrahastusplatvormi EstateGuru kaudu. Uberi jaTaxify kaudu teenitud tulu deklareeris
319 inimest varasema 69 asemel ning deklareeritud summa kasvas 67 800 eurolt450
000 eurole. EstateGuru kaudu teenitud tulu
deklareeris 581 isikut summas 77 697 eurot.
Taxify kaasasutaja Martin Villig arvas,
et maksude deklareerimisel on arenguruumi veelgi japaari aasta pärast võiks enamik
sõidujagajaid oma tulusid maksuametiga
jagada. Villigi sõnul võiks olla veel mõnisada eraisikust juhti, kes seda teha võiksid.
Tihedamalt sõite tegevatel juhtidel soovitab Villig hakata kas FIEks või registreerida OÜ. “Siis nad saavad ka auto, kütuseja muud kulud maha arvestada,” ütles ta.

Scanpix

Kaardimaksed toovad tulud nähtavale

Villigi hinnangul on muutunud inimeste suhtumine maksude maksmisesse ning
tulude deklareerimine on tehtud lihtsaks.
Maksuamet pakkus nii nende juhtidele kui
ka teistele eri platvormide kaudu tulu teenijatele tänavurohkem eeltäidetudandmeid.
“Ma arvan, et on veel mingi segment inimesi, kes üritab maksude maksmist vältida, aga deklareerijate kasv on kindlasti väga positiivne ja kasvab aastas kordades. Ma
usun, et paari aasta pärast ilmselt enamik
inimesi seda juba teeb,” lisas Villig.
Ta ütles, et kui vaadata kogu taksonduse
sektorit, olikolm aastat tagasi Taxify alustades kaardimaksete osakaal umbes 10 protsenti, nüüd aga ligikaudu 50 protsenti. “Sularahapõhine tööstus on muutumas väga
palju läbipaistvamaks. Raha liigub kaardimaksete ja pangakontode kaudu ning see
juba distsiplineerib maksusid maksma.”

ti positiivne ja kasvatab

Inimestel on kasulikum omada seaduslikke sissetulekuid.
Kinnisvarabüroo 1Partner elamispindade grupi juht
Mihkel Oiderma

Udde hinnangul põhjus, miks tänavu
deklareeris eluruumiüürimise ja muu renditulu 1564 inimest rohkem kui aasta varem. Maksustamisele kuuluv summa vähenes mullusega võrreldes aga 1,5 miljoni euro võrra.
Udde ütles, et seadusemuudatus tõi pildile oluliseltrohkem deklareerijad. “Maksukohustus tervikunaküll langes, kuid tulude
niiöelda põranda alt väljatulek on kindlasnes

Korterite väljaüürijad ausal teel

Eluruumi üürimisest saadud tulust kuulub maksustamisele varasema 100protsendi asemel 80. See muudatus oli maksuameti
teenindusosakonna juhtivspetsialisti Han-

pikemas perspektiivis ka riigi tulusid.”
Kinnisvarabüroo 1Partner elamispindade grupi juhi Mihkel Oiderma sõnul on endiselt probleem, et ei teata, kui palju eraisikud elamispinda välja üürivad.
“See on justkui oma südametunnistuse asi, eriti kui leping on kahe eraisiku vahel. Üldteada on, et paljud seda tulu paraku ei deklareeri.”
Iga viies seaduslikuks

Oiderma ütles, et üha rohkem on neid, kes
kinnisvarasse investeerivad ja on teinud
selleks puhuks endale osaühingu. Nii ei lähe nende üüritulu eraisikute statistika alla. “Ma kahtlustan, et need võivad olla päris suured numbrid, mis on eraisiku statis-

tika alt välja läinud. Ma viskan praegu hüpoteetiliselt õhku, et vabaltvõib olla 15–20
protsenti endistest eraisikutest üürileandjatest teinud endale osaühingu. Mõnel on
isegi ühe korteri pärast ettevõte.”
Oiderma arvates ei ole 80protsendi üüritulu maksustamine piisav muudatus nende
jaoks, kes oma üüritulu varjavad. “Ma hästi
ei usu, et see on see mootor. Kes tahab maksude pealt kokku hoida, sellel ei ole vahet,
kas on üks või teine number maksta.”
Ta lisas, et pigem on paranenud üleüldine usk maksude maksmisesse ja ka pankade laenupoliitika.
“Inimestel on kasulikum omada seaduslikke sissetulekuid. Üleüldine nihe on toimunud ja see mängib isegi suuremat rolli
kui soodustused.”

Vaata veel SEMINARIRUUM.EU

Seminariruumide rent
TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

lisatasu eest

hinna sees

kontaktandmed

majutus-

soodustused

lisainfo

kokkuleppel

tasuta valvega parkla, hea ligipääs

kohti

HOTELL ORU***

Oru

Narva mnt 120b,
Tallinn
tel 603 3302
faks 601 2600
sales@oruhotel.ee
www.oruhotel.ee

95

Oru 1

60

100

m2
50

m2

Oru 2

15 m2

10

kokkuleppel

dataprojektor,
grafoprojektor,
pabertahvel,

paljundus,

TV, video, ekraan,
CD-mängija, internet,
wifi, sülearvuti
kasutamine

kohvipausid

100

ühiskondliku transpordiga,
toitlustamine hubases
à la carte restoranis, mitmekülgne
valik kohvipause, võimalik korraldada firmapidusid

faks,
toitlustamine,

Tel 613 9737, 503 6450
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www.ava.ee
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Joobnud
Theatrum

Viimsi Black Box Studio

30. mai 11. ja 12. juuni kell 19
:

:
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Endine arvevabrikant pani

võltsarvetega PRIA proovile
Tartu maakohus tunnistas eelmisel nädalal soodustuskelmuses süüdi ettevõtjad, kellest
üks tegutses aastaid tagasi arvevabrikantide grupis ja sai nüüd ettevõtluskeelu.
Marge Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Äripäev
Pettuse ohvriks langes põllumajanduse
registrite ja informatsiooni amet (PRIA),
kellele näidati ehituskulusid tegelikkusest
suuremana, mistõttu õnnestus vältida omafinantseeringut. Lõpuks kokkuleppemenetluse teed läinud mehedkasutasid PRIAle omafinantseeringu näitamiseks võltsarveid, mille tasumisel tekkisid fiktiivsed
raharingid. Nii uskus PRIA, et toetuse saamiseks vajalikud kulutused on tehtud.
Soodustuskelmuses tunnistas Tartu
maakohus süüdi peamiselt LõunaEestis
teatud Margo Mölleri, Kalev Kose ja Mehis
Jaagura ning ettevõtte Modeena, Ain Sammalkivi mõistis kohus süüdi kelmusele kaasaaitamises. Möller tunnistati süüdi veel maksukuriteos ning Kosk, Sammalkivi ja Modeena sellekatses ja Sammalkivi
maksukuriteolekaasaaitamises.

Kopsakas summa

ringkonnaprokuratuuri andmetel
esitasid süüdistatavad võltsarveid kasutades Kose firma Modeenakäibedeklaratsioonides valeandmeid enam kui 40 000 euro
ulatuses. Samuti süüdistati Möllerit West
Mark Systemsi käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille mõte oli tekitada umbes 30 000 euro suurune tagastusnõue. PRIAlt õnnestus välja petta rohkem
kui 100 000 eurot.
Pankrotiga lõpetanud WestMark Systems kustutati möödunudkuul. Suurimad
võlausaldajad maksuamet ja Credit Solutions jäid kumbki ilma 53 000 eurost. Jaagurafirmal oli võlgu kokku umbes 156 000
Lõuna

eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristiina Laasi sõnul juhtiskogu
petuskeemi Margo Möller. “Mölleroli faktiliselt nii Modeenakui ka WestMark Systemsi juht,kuigi juhatuse liikmena olid näidatud vastavaltKosk jaJaagura.”

Kalev Kosk (esiplaanil) sairahalise
karistuse,Margo
Möller tingimisi
vangistuse

ja uskeelu.
ettevõtl

Foto: Andres Haabu

Roll PRIA töötajal

kriminaalasjas süüdistati soodustuskelmusele ja maksudeklaratsioonides
valeandmete esitamiselekaasaaitamises ka
Samas

Mölleri abikaasatHelen Möllerit, kes oli kuritegude toimepanemise ajal PRIA töötaja.
Tema suhtes lõpetas Tartu maakohus menetluse oportuniteedi põhimõttel, määrates talle kohustuseks tasuda riigi tuludesse 4000 eurot.
Mõlemad soodustuskelmused pandi toime kahe puhkemaja ehituse rahastamiseks
2013. aastast kuni 2015. aasta alguseni.
Möllerile mõisteti kahe aasta ja kuuekuu
pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga, lisakaristusena sai ta ettevõtluskeelu.
Kümme aastat tagasi mõisteti Möller

kokkuleppemenetluses süüdi maksude valearvutusele kaasaitamises, praeguseks on
tema karistus kustunud. Arvevabriku teenust kasutas 39 firmat LõunaEestist, Tallinnast ja Virumaalt. Riigile jäi tasumata
käibeja tulumaksu 4 473 815 eurot. Kohtu alla läks Mölleriga koos üheksa inimest.
Avab rahakotirauad

Kalev Kosele mõisteti eelmise nädala otsusega rahaline karistus 5000 eurot, millest
arvati maha eelvangistuses kantud kolm
päeva. Seega tuleb tal kanda 4910eurone
rahaline karistus.

Sammalkivile mõisteti 2500eurone rahalinekaristus. Jaagura saiüheaastase tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu
pikkuse katseajaga. Eelvangistuses on ta
oma karistusest ära kandnud samuti kolm
päeva. Firmale Modeena mõisteti 15 000
euro suurune rahaline karistus.
Süüteoga saadud vara konfiskeerimise
asendamiseks mõisteti nii Mölleriltkui ka
Jaaguralt välja 14 621 eurot. Menetluskuluna peab Möller tasuma 1185 eurot, Kosk
1544 eurot, Sammalkivi 1551 eurot, Jaagura 1454 eurot ja Modeena 705 eurot.
Otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

KOHUS

KUULUTUSTEÄRI

Eesti kaebab suhkruotsuse
ilmselt edasi

Kinnisvarabürood
ühinevad

Märt

Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Kui valitsus plaanile toetuse annab, kaebab Eesti edasi Euroopa Kohtu otsuse, mille järgi pole riigil õigust tagasi
nõuda suhkrutrahvi.

Välisministeeriumesitas valitsuse istungile eelnõu, mis paneb ette apellatsioonkaebuse
esitamise Euroopa Kohtu otsusele. Ministeeriumi hinnangul
olid otsuses faktilised ebatäpsused ning lisaks tõlgendati valesti Euroopa Liidu õigust.

Kui valitsus apellatsioonkaebuse esitamise heaks kiidab, hakkavad kaebust ühiselt
ette valmistama välisministeerium ja maaeluministeerium.
Veel pole teada, millal täpselt
ministrid edasikaebamist arutavad.
Valitsus otsustas kaks aastat tagasi esitada hagi Euroopa Kohtusse, et saada Euroopa
Liidult vähemalt osaliselt tagasi 34,3 miljonit eurot suhkru üleliigse laovaru eest makstud tasu.

Eesti läks kohtusse

nõudma,

et komisjon arvestaks suhkrut

puudutava otsuse ülevaatamisel
kahe Euroopa Kohtu 2012. aasta
kohtuotsusega, millega tühistati muude toodete, mitte suhkru üleliigsete laovarude eest tasu määramise otsus. Samuti tõi
Eesti esile Euroopa Kohtu otsuse, mille järgi ei saa õigusakte
üksikisikutele rakendada, sest
neid ei avaldatud õigeks ajaks
liikmesriigi keeles.
Euroopa Liidu üldkohus otsustas aga märtsi

keskel,

et

puudub alus Eesti vaidlustatud
suhkrutrahvi hagi läbivaatamiseks, mistõttu jääb otsus kehtima. Lisaks peab Eesti tasuma nii
enda kui ka Euroopa Komisjoni
kohtukulud.
Trahvi tõi Kruuda firma varu

Alates 1. juunist ühendavad
Kinnisvaraekspert OÜ ja Staaring Kinnisvarabüroo OÜ jõud
ja jätkavad kinnisvarateenuste

pakkumist kaubamärgi Kinnisvaraekspert all.
Ühinemise põhjuseks

oli tihenev konkurents, teatas Kinnisvaraekspert.
Kinnisvaraekspert tegutseb

Üleliigse laovaru tekitas Eesti-

Eestis 1993. aastast. Ettevõte

le Oliver Kruudale kuulunud ja
2011. aastal pankrotistunud AS
Luterma, millele kuulus kommivabrik Kalev. Praeguseks on
Luterma äriregistrist kustutatud.

kuulub võrdselt Aivar Tomsonile, Aivar Roosikule ja Aive
Riin Tiisile. 2015. aastal Kinnisvaraeksperdi käive kahanes ligi kaks korda, 838 000 eurolt
457 000 eurole. Sama aasta äri-

kahjum oli 6000 eurot, mis oli
vähemkui aasta varem, mil ärikahjum ulatus 32 000 eurole.
Staaring Kinnisvarabüroo
on tegutsenud aastast 1995. Lisaks Tallinna büroole on ettevõttel esindajad New Yorgis ja
Türgis hinnatudpuhkepiirkonnas Alanyas. Staaring Kinnisvarabüroo ainuomanik on Peeter
Nurm. Ettevõtte 2015. aasta käive oli 23 000 eurot ja ärikasum
800 eurot. 2016. aastal kahanes käive üle kahe korra, 11 000
eurole, ja ettevõte kukkus 3800
euro suurusesse ärikahjumisse.
ÄRIPÄEV.EE
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Pirita
Tallinn

Jüri

Kiili

Kuusalu

Haapsalu

Pandivere

Viljandi

Hei, ratta- ja jooksusõber!
1.

06. mai

Kuusalu 24. Rattaralli

2.

21. mai

Elva 32. Rattapäev

3.

04. juuni

Mulgi 7. Rattaralli

4.
5.

17. juuni
30. juuli

Haapsalu 17. Rattaralli

6.

19. august

Pandivere 27. Rattaralli
Võru 12. Rattaralli

F

02. sept

Fakto Auto 7. Rahvasõit

1.

03. mai

Jüri

2.

17. mai

Kiili

3.

31. mai
14. juuni

Pirita
Jüri

Kiili

6.

26. juuli
09. august

F

27. august

Ikla / Ainaži

4.

5.

UUS VÕIMALUS

JOOKSUSÕPRADELE
Alates hooajast 2017 kutsub
Temposõidu sari osalema
ka jooksusõpru! Sarja kõigil
etappidel on kavas 5 km pikkune
jooksudistants, mis pakub head
väljundit nädala sees jooksuvormi
testimiseks.
Maanteejooksud on suunatud
ka triatleetidele, kellele avaneb
nüüd võimalus pärast rattasõitu
jooksmisega jätkamiseks.

Pirita

Elva

Ikla

Võru

Filter Maanteekarikasari on
harrastusspordile suunatud
võistlussari, mis koondab seitset
suuremat rattarallit üle Eesti.
Iga etapp koosneb nii pikast kui
ka lühikesest distantsist, mida
täiendab võistluskeskuses toimuv
lasteprogramm. Lisaks toimub
soodne tervisesõit neile, kes
võidu sõitma minna ei tihka, kuid
naudivad ühist rattasõitu!
Filter Temposõidu Karikasari
on Eesti vanim järjepidevalt
toimuv rattasari aastast 1986.
Osalema ootame igal tasemel
harrastussportlaseid. Distantsid
jäävad vahemikku 10 kuni
25 km ning sõidetakse
ohutus eraldistadi formaadis.
Sari on populaarseks
väljundiks ka triatleetidele,
olles neile suurepäraseks
treeningvõistluseks.

5 km
MAANTEEJOOKSUD
Info ja registreerimine
www.aerobike.ee

TERVISESÕIT
NÜÜD
ERITI SOODNE!

14 reklaam
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logistikauudised.ee juht,
KUS SA OLED?
Äripäeva logistikaüksus otsib teemaveebile logistikauudised.ee juhti, kel
oleks tahe vahendada olulist transpordija logistikainfot logistikasektori juhtidele.

Kui sa otsid tööd…
mis pakub võimalusi ja mõnusat pinget,
kus saad ise otsustada ja vastutada,
mis sind arendab ja viib kokku oma ala tippudega,
siis meeldiks sulle meie juures!

•

Kohtu

•

•

Meie juures sa…
juhid ja arendad teemaveebi logistikauudised.ee
kirjutad ja toimetad logistikateemalisi uudiseid
ja artikleid
suhtled autoritega ja paned kokku uudiskirja
paned kokku logistikaajakirju ja aitad korraldada

JUBA SEL NÄDALAL

•

Wall Streeti legendiga!

•

•

•

üritusi

Ootame:
analüüsivõimet ja huvi sektori vastu
avarat pilku ja energilisust
•

•

•

•

kiirust ja tähtaegade austamist
iseseisvust ja pingetaluvust

Pakume:
•

•

•

•

edasiviivat tööd, kus saad ise otsustada

palju suhtlemist
toredaid kolleege ja moodsat töökeskkonda
head töötasu ja paindlikku tööaega

Kui sind huvitab logistika ja sa tahad teha tööd, mis on huvitav
ja pakub pinget, siis võta minuga ühendust!
Ootan sinu CVd ja kaaskirja hiljemalt 1. juuniks 2017
aadressil harro.puusild@aripaev.ee.
Kui soovid infot töö kohta, siis helista mulle telefonil 5193 5524.
Harro Puusild,
Äripäeva tööstuse ja logistika üksuse juht

Toomase
Äripäeva, investor

ning

LHV ja Admiral Marketsi

korda
kutsel esineb esimest

Eestis siit pärit

BÖRSIHAI

MAAILMAKUULUS ELDER
ALEXANDER
Poelettidele on jõudnud Alexander Elderi üleilmne bestseller

„Börsikauplemine kui elatusallikas“,
mida on tõlgitud 18 keelde.

2. juuni

KONVERENTS, laval ka Soome
investeerimislegend Seppo Saario
Teadmisi jagavad kaks investeerimis-ja kauplemismaailma tippu,
kel kahe peale kokku ligi 100 aastat börsikogemust!
PS: Konverentsil toimub täismahus sünkroontõlge.

3. juuni

INTENSIIVKOOLITUS

(inglise keeles)

Koolitusel õpetatakse tehnilise analüüsi kasutamist ja antakse teadmisi

psühholoogiast, mis aitavad saada järjekindlaks ja edukaks kauplejaks.

Lisainfo ja pääsmed:

Raamatut, konverentsi
ja koolitust toetavad:

elder.aripaev.ee
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Võtmetöötajate
kogemusfestival
8. juunil
Erinevate Tubade Klubis
Telliskivi 60a

JAH!2017

Kuidas oma turuosa suurendada?
Kuidas oma hääl teiste ettevõtete seas
kuuldavaks teha?
Mis on kolmekordse müügiedu aluseks?
ja veel teemasid. Kogemusfestivalil lahendame
võtmetöötajate edulugude abil probleeme, mis
on tuttavad igas ettevõttes.
...

Eelmise aasta osalejad ütlevad:
“Väga mõnus ja inspireeriv.”
“Näited elust on parim õpetaja.”

“Praktilised kogemused juhtidelt, muudatuste juhtimisest.”
“Esinejate teemad ja lood olid erinevad super!”
“Kogemusfestivali formaat on väga lahe ja õhkkond on vaba.”
“Erinevate valdkondade juhtidelt on nii palju üle võtta.”
–

juhtimiseks

muudatuste
7 lahendust saavutamiseks!
ja

soodushi
n
d!
homseni

tulemuste

Ainult
189

31.
€(+km) kuni
lähevad kiirelt!

maini

Piletid

Lisainfo, eripakkumised ja registreerimine:
Mari Sarapuu, mari.sarapuu@aripaev.ee,

tel 667 0251
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vilja.kiisler@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Maksustame, ei?

Korruptsioonipime tahab linnapeaks

Pärast IRLi juhi vahetust valitsusliidu välja käidud teade, et panditulumaksu sellisel
kujul ei tule, mõjus ettevõtjatelekergendusena ehk ainult hetkeks.

Siis selgus, et uue maksuobjekti kehtestamisest siiski ei

loobuta, ainult,

et see tu-

leb mingil teisel kujul. Pühapäevasel pressikonverentsil aga teatas peaminister, et
maksu ikka ei tule.
Kujunenud olukorda võiks nimetada
koomiliseks, kui tegemist ei oleks niivõrd
olulise teemaga. Iseenesest on tore teadmine, et maksu ei tule.
Aga kas ikka ei tule? Rahandusminister on varem panditulumaksu presenteerinud kui vahendit, mis takistaks kasutamast väidetavalt laialt levinud skeemi, kus
laenude abil viiakse kasum maksuvabalt
(Eestist) välja.
Nüüd tekib küsimus, et kas valitsusliit
jõudis siiski järeldusele, et probleemi ei
ole. Või probleem on, aga seda asutakse lahendama kuidagi teisel viisil?Kui jah, siis
millisel?
Planeeritud maksumuudatus olija on
teema, mis puudutab paljusid, eriti keskmiseid ja suuremaidEesti ettevõtjaid, rahvusvahelisi ning ka ainult Eesti kapitalil
põhinevaid kontserne. Planeeritud kujul
tekitas maks palju küsimusi ja probleeme.
Näiteks ähvardas kontsernisiseste tagatiste andmise maksustamine kinni keerata võimaluse emaettevõtja tasemel pankadelt soodsama intressiga laenu saada
nii, et laenu tagatiseks oleks tütarühingute varad.
Küsimusi tekitas ka regulatsiooni jäikus osas, mis ei võimaldanud laenu tagasimaksmisel tulumaksukohustust ümber
arvestada ja maksu tagasi saada, nagu seda võimaldabpraegu offshore’idele antud
laenu kohta kehtestatud reeglistik. Mõtlemise kohti oli veelgi.
Sihitu sahmimine

Valitsus räägib vajadusest majandus seisakust välja tuua. Aga kuidas see on võimalik, kui ettevõtjad ei saa oma tegevust planeerida, sest ühel päeval kavandatakse ühte maksu, teisel päeval mitte, kolmandal
päeval tuleb mingi kolmas idee mängu.
Tegelikult tuleks kõigepealt üle vaadata koalitsioonileppe punkt, mis näeb ette
suure mõjuga maksumuudatus(t)e kehtestamist äärmiselt lühikese ajajooksul. Senine tulumaksusüsteem on kehtinud juba
pea kakskümmend aastat.
On arusaamatu, miks nn varjatud kasumijaotamine laenude näol äkki nii põletavaks probleemiks muutus, et maks tulnuks kehtestada üleöö? Ettevõtluskeskkonnale ei ole midagi kahjulikumat kui
selline sahmimine, mis eelmise aasta novembrikuust alates lahti on läinud.

vat, et kui minu ümber varasta-

takse, siis mind see ei puuduta,
kuna mina ju ise ei võta võõrast vara. Kuid ükski aus ja südametunnistusega juht ei saa
lubada enda ümber või veelgi
enam, enda alluvuses korruptiivset käitumist.
1. vaatus: Aas tundis ennast
ebamugavalt

Abilinnapea Aasal oli nõunik Ivo Parbus. Kui kinnisvaraarendajate asjad pealinnas
jäid toppama, sai ühendust
võtta Parbusega ja muret kurta. Abilinnapea Aasa nõunik
võttis asja kohe käsile, helistas vajalikud inimesed linnastruktuuris läbija andis tegutsemise suunised.
Parbus ajas tihedalt asju ka
vanalinna korteritega sahkerdajana tuntuks saanud Elmar
Sepaga, kes toona oli Tallinna linnavolikogu esimees. LoomulikultKeskerakonna liige,
nagu Parbuski.
Meeste omavahelistest vestlustest koorus välja, et linnapea Edgar Savisaar ja abilinnapea Aas olid väga hästi kursis,
kuidas ja mille eest ärimeeste
raha liikus.
“Ja see on ...Jah, ja see ongi seesama, ee, kurat,

Ettevõtjad ei saa tegevusi planeerida, sest ühel päeval kavandatakse üht maksu, teisel päeval mitte, kolmandal tulebkolmas idee.

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.

–

Koit Brinkmann
ajakirjanik

Aasa loogika
paistab olevat, et
kui minu ümber
varastatakse, siis
mind see ei puuduta.

jah, õnneks ei ole minu ega sinu pea pakul, kurat, siin on jälle teiste, teiste meeste lollused,
nagu tavaliselt, kurat.”
Jututeemaks oli Äripäevas ilmuv lugu, mis tõi esimest
korda avalikkuse ette Keskerakonna varjatud rahastamise Jüri Vilmsi sihtkapitali kaudu. Parbus ja Sepp said artikli ilmumisest teada, sest Äripäev reklaamis K-skeemiks nimetatud artiklit enne ilmumist. Äripäev kirjutas, et Kesknädala ja Vesti Dnja väljaandjat Jüri Vilmsi Sihtkapitalikasutati pumbana, millekaudu
ettevõtjate raha liikus Keskerakonnale.
2. vaatus: ka Aasa teine alluv
läks kurjale teele
Enne Parbust oli Aasa nõunikuks Toomas Õispuu, kelle roll
ei olnud Parbusest vähem olu-

line. Aasa ettepanekul edutas
linnavalitsus Õispuu linnaplaneerimise ameti juhatajaks.
“Olles mitte seotud ameti haldustegevusega, näeb kõrvalt protsesside ja protseduuride kitsaskohti ja rutiinide
muutmise vajadust, et tõsta töö
kvaliteeti sisuliste otsuste ettevalmistamises, mis puudutavad haldusväliseid isikuid, samuti on ta valmis tegevusteks
positiivse kuvandi süvendamisel organisatsioonist väljapoole, avalikkuse üldise usalduse
tõstmiseks ameti tegevuse vastu ja hea halduse põhimõtete
edasiarendamiseks,” põhjendati toona erakonnakaaslasest
Õispuu kasuks tehtud valikut.
Mõni aasta hiljem mõisteti
Õispuu süüdi advokaat Viktor
Kaasikult hipodroomi ala detailplaneeringu menetlemise
korraldamise eest pistise võt-

noh, ma

ei tea, kus vendade mõistus oli,
et noh, selles suhtes praegu on
muu seas, ee, noh, ütlen sulle
niimoodi, et ega, ee, linnapea
(Edgar Savisaar toim) on
kohkunud ja, ja ega noh, Taavi (Tallinna abilinnapea Taavi Aas toim) tunnebka ennast ebamugavalt seal,” rääkis
Parbus Sepale. Sepp tõdes: “No–

…

mises.

3. vaatus: episoodide taha ei

–

oska näha

Linnapea Edgar Savisaare alt-

käemaksu uurimise käigus otsiti 2015. aasta septembris läbi
ka abilinnapea Aasa kabinet.
Äripäevale antud intervjuus ei
teadnud Aas kõige kõrgemal
tasemel toimunud sahkerdamistest jälle mitte midagi.
“Vaikselt hakkab selguma
pilt, mis oli nende episoodide taga, mida prokuratuur kirjeldas. Nii palju, kui mina hetkeks tean, siis ma ei tea küll, et
linnavalitsus oleks teinud midagi ebaseaduslikult. Ma ei oska nende episoodide taha näha,” tõdes Aas.
4. vaatus: korruptsioon otse
nina all

Aas ei näinud ega kuulnud, et
kolleegil linnavalitsuses Arvo
Sarapuul olid isiklikud ärihuvid pealinna prügiäris, kuigi
sellest räägiti üsna avalikult juba pikemat aega.
Pärast Sarapuu kinnipidamist mainis Aas korruptsiooni
ühes lauses. “Ka minu huvi on
selles, et ei oleks korruptsiooni, ja ma olen öelnud, et oleks
väga hea saada infot prokuratuurist, kas on midagi algatatud. Paraku sellele vastust ei
ole tulnud,” ütles Aas linnavalitsuse pressikonverentsil ja lisas, et spekulatsioone on olnud
varem ja teisigi, aga neile linnavalitsus tugineda ei saa. Ja
see oligi korruptsioonist kõik.
Seekord Aas vähemalt vabandas ja kahetses tekkinud olukorda. Varem on linnavalitsus hoidnud Savisaare joont, et
erakonna õnnetustes on süüdi
uurimisasutused.
Hiljuti teatas Aas Tallinna linnapeaks kandideerimisest ning põhjendas seda muu
hulgas mõttega, et “saaksime
kaitsta oma saavutusi”.Loodetavasti ei pidanud ta silmas Keskerakonna kriminaalkaristust või tervet plejaadi Tallinna linnaametnikest
süüdimõistetuid.

TAGASISIDE

Riik ei ehita ehitamise pärast
Hea meel on tõdeda, et ehitussektori tulemused on olnud üle
ootuste head ja Eesti majandus
kasvab.
Ent adekvaatsema pildi ku-

Maret Hallikma
vandeadvokaat

www.aripaev.ee/tellimine

Üle 12 aasta keskerakondlikus
Tallinna võimuladvikus abilinnapeana töötanud Taavi Aas
on linnapeakandidaat,kes pole korruptsiooni enda ümber
kuulnud ega näinud või on ta
siis varguse ajal lihtsalt näo
kõrvale pööranud.
Aasa loogika paistab ole-

jundamiseks pean oluliseks
sektori tulemuste kontekstis ei ole välja toodud elukondliku kinnisvara investeeringute osakaalu ja samal ajal on kritiseeritud
riiklikku toetusmeedet, mida
alles töötame välja ning mille
kogumaht on, arvestades ehitussektori mahtu, väga väike.
Võrdluseks: ainuüksi esimeses kvartalis ehitati 453 miljoni euro eest, kohalike omavalitsuste elamufondi investeerime sel aastal vaid 2,5 miljonit eurot. Öelda, et see ajab pilli lõhki, on liialdus.
Riigieelarve planeerimine
võtab aega. Riiklike strateegiate väljatöötamine samuti. Elamumajanduse arengukava aastani 2013 valmis samuti buumi eel jamajanduslanguse tingimustes ei viidud seal seatud
tuua välja, et kogu

Urve Palo
ettevõtlus-ja
infotehnoloogiaminister, SDE

Riigi tasandil peame
vaatama suuremat pilti ja

täitma tühimikud, mida
turujõud ei soovi täita.
investeeringuid ellu. Ka Koht-

la-Järve poolt riigile loovuta-

tudkorterite probleem on selle
otsuse kaudne tulem.
Praegu oleme sarnases olukorras, kus töötame välja toetusmeedet omavalitsustele, et
tagada neile parem võimekus
elamumajanduse korraldamiseks.
Riigi tasandil peame vaatama suuremat pilti lisaks sellele, et täita tühimikud, mida turujõud ei soovi täita, näiteks
ehitus-ja kinnisvaraalane tegevus väljapool keskusi.
Omavalitsuste elamufondi

investeeringute toetusmeede

ei ole ühekordne projekt, see
on aastatepikkune programm,
millest selleks aastaks on planeeritud vaid 2,5 miljonit eurot ja edaspidi 20 miljonit eurot aastas.

Ehitusturu kontekstis ja
võrreldes muude infrastruktuuri projektidega pole seda
palju.
Samas tasakaalustatud
arengu kontekstis tähendab
see kohalike omavalitsuste
jaoks suurt sammu edasi elamumajanduse parema korraldamise suunas, kohalikele tööandjatele laienemise võimalusi uute töötajate näol, kriitilise
tähtsusega avalike teenuste tagamist ja säilimist ning kasvu
teisteski sektorites.
Üürielamud: investeering

Eksport on olulisel kohal, mis
loob küll jõukust ja kasvatab
sissetulekuid, aga kahjuks tähendab see elamufondi jätkusuutlikkuse tõusu mitte

meil, Eestis, vaid riikides, kuhu majad kerkivad. Ja kui meie

ei näita teiste heaoluriikidega võrdväärset ettevõtluse ja
elamumajanduse arendamist,
suureneb lõhe teiste riikidega.
Riigi jätkusuutliku arengu
huvides tuleb juba täna töötada välja poliitikaid, millekoosmõjus arenevad lisaks toimiva
turuga linnadeleka perifeersed regioonid.
Üürielamute rajamine ei ole
kulu, vaid investeering tulevikku omavalitsuste elamufondi
tulevikku, kuhu ei ole investeeritud üle 20 aasta ja kus ollakse tööjõu pärast konkureerides
kehvemal positsioonil.
Mis aga puutub linnahalli kordategemisse, siis siinkohal on fookuses siiski turism ja
selle kaudu majanduse elavdamine. Konverentsituristid, kes
kulutavad kolm korda rohkem
kui puhkuseturistid, on kasutamata potentsiaal, millest me
praegu ilma jääme ja milles
riik saaks suunanäitaja olla.
–
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kõhulihaste
saladused
Sportliku treeningu loogikast on palju õppida

ka ettevõtjatel. Eesti edukaim kulturist Ott Kiivikas räägib Äripäeva raadiosaates, miks tuleb
oma töö eest kõrget hinda küsida, miks peab
ettevõtlik inimene oma vaimu treenima ja
miks paljud ettevõtluses Ja spordis läbi ei löö.
Lisaks saab saate kuulaja teada tugevate
kõhulihaste saladuse.

Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

JUHTKIRI

Näljane raha otsib
paljunemiskohta

10

miljonit eurot ümardatult on summa, millega riik toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu
22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti. Projektide elluviijad lisavad omafinantseeringuna
5 384 540 eurot. Toetusraha tuleb
ELi Ühtekuuluvusfondist. Omavalitsustele eraldatud summad jäävad
vahemikku 18 000–1,8 miljonit
eurot projekti kohta.

Aasta jagu börsil toimetanud LHV on vastse investorite TOPi pahupidi pööranud:
värskes TOP 50s on pooled näod täiesti uued.
Paljud neist verivärsketest või vähemasti avalikkusele seni suuremalt jaolt
tundmata investoritest ei rahmelda börsil kuigi aktiivselt ja takkapihta on LHV
nende korvis enamasti ainus muna. Ja ikka
väga suur muna peotäie ühe firma aktsiatega ju TOPi tippu ei kihuta.
See näitab, et LHV börsile tulekut oodati väga ning kodumaisesse ettevõttesse investeerimise võimalusest haarati kirglikult kinni. See valmidus ei ole kuhugi kadunud: hoiuste maht on viimastel aastatel
tublistikasvanud.
–

–

–

Muutumatult tipus
Investorite TOPi tipus troonib endiselt, nagu see viimastel aastatel on olnud, Sven
Linnart Alpstal, Tallinna börsi kaalukaim
erainvestor, kellele kuulub 14 525 818 euro eest aktsiaid.
Alpstali portfellis moodustavadkaalukaima osa Tallinna Kaubamaja ja OEG aktsiad tema pole LHVsse panustanud. Ent
Alpstal on näiteks juba teine Nordeconi
aktsionär Toomas Lumani järel.
–

Ent allapoole liikudes on LHV puudumine portfellis erandlik nähtus. Hulk ede-

tabeli tipu investoreid ostis LHVd juba
enne, kui see börsile oli läinud, ja nende
usaldus LHV vastu on börsile mineku järel

üksnes suurenenud. Usaldus on koguni nii
suur, et aktsiat lihtsalt hoitakse eeldusel,
et selle hind saab üksnes kasvada või delegeeritakse otsused aktsiate liikumise asjus portfellihaldurile.
–

Hoiuste pöörane maht

Kirglikult investeerimisvõimalust otsivat
raha on praegugi turul tähelepanuväärsel
määral: tänavu veebruaris suurenes majapidamiste hoiuste maht 116 miljoni euro võrra, mis teeb aasta varasema ajaga
võrreldes kasvuks 8 protsenti. Eesti Panga andmetel on hoiuste maht praegu 16,3
miljardit eurot.
See summa pole küll kogumahus valmis Tallinna börsile suunduma, ent arvestatav osa sellest otsib kindlasti kasvuvõimalusi, mida Tallinna börs praegu küllaldaselt ei paku.
Seega oleks uuel Tallinna börsi põhinimekirja lisandujal taas võimalus “LHVd teha” tõsi, tal peaks olema ette näidata sama laitmatu renomee ja ulatuslikud kas–

vuambitsioonid. LHV on viimastel aastatel jõudsalt laienenud ning näidanud valdavalt väga häid majandustulemusi. Isegi Erkki Raasukese lahkumine LHVst ja
asumine uue, Nordea ja DNB ühendpanga juhikspole suutnud LHV usaldusväärsust kõigutada. LHV on aktiivsete ja terava ärivaistuga omanikekäes: Rain Lõhmus ja Andres Viisemann on tegusa omanikuhoiaku eest Äripäevas korduvalt kiita saanud.
Tallinna börsijuht Kaarel Ots on lubanud, et peagi lisandub börsile uusi firmasid. Ootame põnevusega, sest raha, mis otsib kasvuvõimalust, on küll ja veel.
Pealegi, Tallinna börsi on aegade jooksul küll süüdistatud väheses valikuvõimaluses ja kehvas likviidsuses, ent Äripäeva
hiljutine ülevaade näitab, et põhinimekirja kuulub hulk tublisid ja toekaid dividendimaksjaid, kes on pikaajalistele investoritele läbi paljude aastate rõõmu valmistanud. Dividendimaksjaid on soovitanud eelistada ka Äripäeva investor Toomas.

[Keskmiluga

Hoiuste suur maht näitab, et ka uuel börsiletulijal on võimalus veel
kord LHVd teha.

Keskmise lugemusega
inimesele piisab pelgalt
Imelise Ajaloo ja Imelise
Teaduse sarja raamatutest,
kui enamat ei jõua.
Mainitud sarja raamatutel
on selgelt teadmisi lisav ja
aju arendav toime.
Martinson,
Jaan

Jaan Martinson,
Postimehe raamatublogi

LOE ÄRIPÄEVAST
Kaanelugu “LHV paiskas kaardid segi”
tänases lehes lk 4–7

REPLIIK

Lõpetage Sven Sesteri piinad
Rahandusminister Sven Sesterist on saanud valitsuse raamatupidaja, aga sellise rolliga ei
peaks rahandusminister leppima. Ja meie ei peaks leppima
sellise rahandusministriga.

Selle asemel et teada anda,
missugused muudatusedkavatseb IRLi vastne juht HelirValdor Seeder valitsuses teha,
on kogu tähelepanu koondunud arvutamisele. Arvutamine
on oluline, sest ära jäetavatele
maksudele õigemini, me räägime panditulumaksust, muu
on kõik alles oraste peal ja rohkem sealt vaevalt midagi tu–

Vilja Kiisler
ajakirjanik

Seeder on oma

veeklaasitormi võiduks
vormistamisega nii ametis, et on personaalia
unustanud. See on viga.

lebki tulebkatteallikad leida.
Aga sellist üleinimlikkukoor–

mat, nagu on iga päev muutuva maksusüsteemi usutavaks
ja arusaadavaks rääkimine, ei
saa usaldada nii tagasihoidlike
võimetega isikule nagu Sester.
Sester on selle valitsuse nõrgim lülija vajaks väljavahetamist isegi siis, kui IRL poleks
uut esimeest saanud ja kõik see
maksujant poleks uuest ser-

hakanud. Automaksutralli mäletate? Seda
veel teate, kas see praegu tuleb
või ei tule? Noh, kui uudiseid

vast uuesti pihta

iga päev loete, siis teate. Mui-

raamatupood.aripaev.ee

dugi võib neid uus-maks-tuleb-uus-maks-ei-tule-uperpalle küll Keskerakonna valitsuse paindlikkuseks pidada, aga
sült on ikka sült, mitte paindlikkuse supernäide.
Sesteri saab Jaak Aaviksoo
asemel isegi riigikokku saata, nii et ei jääks teine, vaeseke, isegi ilma peale ega midagi.
Mitte et mandaadi puudumine saaks olla argument pidada
ametis küündimatut ministrit. Aga Seeder on oma veeklaasitormi võiduks vormistamisega nii ametis, et on personaalia
unustanud. See on viga.

Värsked müügiuudised

www.bestsales.ee
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juhan.lang@aripaev.ee

KOHTUASI

Tallinna
börsi kõige
kallim
loterii
Kätte on jõudnud Tallinna
Vee saatuslikud kuud
tariifivaidlust puudutavad
otsused peaksid laekuma nii
Euroopa kui ka Eesti kohtutest.
Ühes Tallinna Veega jälgivad
neid sündmusi pingsalt ka
investorid.
–

Liina Laks
liina.laks@aripaev.ee

Äripäev

Tallinna Veega seotud kohtuvaidluste otsused peaksid tulema sel aastal, kuid millal täpsemalt, ei ole selge.

Lisaks kohtuotsustele lõpeb Tallinna Veel
aastal 2025 leping Tallinna linnaga, mis
võib omakorda muutusi tuua.
“Kahjuks on praegu liiga spekulatiivne
öelda, kas kohtust tuleb võit või kaotus,” ütles Tallinna Vee finantsjuht Riina Käi, kui
Äripäev palus kommenteerida Tallinna Vee
aktsia ja dividendi tulevikku.

HIND

Tallinna Vee aktsia liikumine kolme aasta
jooksul viimatiseks tipphetkeks kujunes
möödunud aasta märts
–

eurodes

16

de vahel on tema sõnul küll väga lihtne valikut teha.
Investori hirmu süvendas Tallinna Vee
otsus maksta sel aastal esialgu dividendi 54
senti aktsia kohta ja ülejäänu siis, kui kohtuvaidlused on saanud kontserni jaoks positiivse lõpu.
Ka investor Taimo Saan müüs kõik Tallinna Vee aktsiad peaaegu poole miljoni euro
väärtuses. “Ma kiidan väga Tallinna Vee juhatust, kes teeb aktsionäride huvide kaitsmisel head tööd, kuid paraku kohtuvaidlused kestavad ja kestavad. Aeg läheb,” nentis Saan. “Isegi kui Tallinna Vesi võidab tariifivaidluse, liigume vääramatult aja poole, kus kaob erastamisega saadud lepinguline kaitse,” ütles investor. “Olen optimist,
aga mitte nii suur, et julgeks loota, et uusi
hinnavaidlusi ei tule,” võttis ta müügimotivatsiooni kokku.
–

Investoreil vesi ahjus
23.03.2016

15

15

13,2

14

13,3
13

12
29.05.2017

30.04.2014

ALLIKAS: BLOOMBERG

Kuid seda, et praeguse seisuga näib kontserni dividendi tulevik tume, ütles Äripäevale üks anonüümseks jääda sooviv Tallinna börsi väikeinvestor. “Mina küll ei mõista, kuidas nüüd, vahetult enne otsust, ikka
veel nii paljud aktsionärid Tallinna Veest
kinni hoiavad,” ütles ta ja lisas, et kardab,
et pärast otsust langevad oluliselt nii aktsia hind kui ka dividend.
Investor selgitas, et kui TallinnaKaubamaja aktsia maksab 9,1 eurot ja maksab
60 senti dividendi, siis Tallinna Vee aktsia
maksab 13,3 eurot, aga pärast langust vast
alla 10 euro, ja maksab tulevikus võibolla alla 50 sendi dividendi selliste firma
–

investor: hinna määrab turg
Investor Tõnn Talpsepp ütles, et aktsia hind
kujuneb ikka turul ja ükski investor ega ka
ettevõtte juhtkonna liige vihjet hinnaliiku-

mise kohta anda ei oska. “Milliseks kujuneb
Tallinna Vee dividend negatiivse stsenaariumi korral, on raske öelda, kuid minu arvutuste järgi peaks Tallinna Vesi olemaka
negatiivse stsenaariumi korral võimeline
pikas perspektiivis maksma suuremat regulaarset dividendi kui 0,54 eurot, iseasi
on see, kui palju ettevõte seda lähiaastatel
soovib maksta, sest nende jaoks on samuti
tegemist ebakindla olukorraga, kus tuleviku rahavoog on raskesti prognoositav,” ütles Talpsepp.
Dividendi suurus sõltub Talpsepa sõnul sellest, kui palju ettevõte suudab kasumit teenida. See aga omakorda sõltub sellest, millised on negatiivse stsenaariumi
korral uued tariifid. See sõltub jällegi regulaatoritest.
Et lõppev leping investorite kaardid segi
paisata võiks, Talpsepp ei usu. “Tallinna Vesi on loomulik monopol ja lõppev leping tähendab vaid seda, et muutub natuke regulatiivne keskkond ehk põhimõtteliselt hakatakse uuesti läbi rääkima hinna üle, olgu vastaspooleks kas linnavalitsus või kon-

Suhtlemine
~~~~~~~~~~~~~
17.08.2017

~~~~~~~~~~~

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

€

339 €(km-ga 406,80 €)
Kehtib kuni 04.06.2017
399 (km-ga 478,80
~~~~~~~~~~

€

Info ja registreerimine: Kaire

~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
€)

Kaljur

/

tel: 667 0440

/

e-post:

Kaire.Kaljur@aripaev.ee

/

foto: Andras Kralla

akadeemia.aripaev.ee
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TASUBTEADA

Murranguline vaidlus
Kulukas kohtuprotsessis vaidlevad Tallinna Vesi ja Eesti riik
vee hinna üle.
Kui ettevõtte hinnangul peaks
vee hind juba praegu olema
kõrgem, siis konkurentsiameti
hinnangul madalam.
Kui Tallinna Vesi võidab, saab
ta omale õiguse hinda tõsta.
Kui kaotab, siis pole küsimus
vaid hindade langetamises
siis oleks arutluse all ka võimalus, et Tallinna Vesi peaks liigselt makstud tasud klientidele
–

tagastama.
Vee-ja kanalisatsiooniteenuste

tariifid langeksid ligikaudu kolmandiku võrra.

KommertspanKade intressitooted
KOMMERTSPANKADE
INTRESSITOOTED

reKlaam

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

1,05

1,05

1,55

1,55

1,65

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

1,20

1,50

2

100/200 (4)

-

-

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

1 kuu

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

kontakteeruge pangaga
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

Danske Bank
Tallinna Äripank

500

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

0,90

1,00

1,30

0,70

0,90

1,10

200
500

0,00

Versobank

0,30

DNB
Krediidipank

-

0,05 (7)

-

0,35

0,45

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,20

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

100
100/200 (4)

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

0,01

-

6 kuud

0,05

-

0,00

3 kuud

-

Citadele Pank

-

2 kuud

0,05

0,00

-

200
150

kontakteeruge pangaga

-

0,00

Inbank

200

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

Danske Bank
Tallinna Äripank

-

-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank

Narva mnt. 63/1, Tallinn,

DnB PANKTartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti KrediidipankNarva mnt 4, Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Versobank Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tallinna ÄripankVana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,
faks 668 8065

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD

väga negatiivse stsenaariumi
korral võib aktsia
hind kukkuda isegi 7 euro suurusjärku.
LHV vanemanalüütik
Joonas Joost

võlakiri

ISIN kood

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

1.12.2016

1.09.2017

8,00%

kvartaalne

1 000

3 000 000

EE3300110980
EE3300110659

24.10.2016
10.03.2015

1.10.2017
15.03.2018

10,00%

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

3 000 000
4 000 000

EE3300111046
EE3300110691

1.12.2016
16.06.2015

1.06.2018
26.11.2018

11,00%

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

15000 000
5 000 000

kvartaalne

1 000

4 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
100

1 000 000
7 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 400 000
15000 000

kvartaalne

100

2 000 000

Creditstar

EE3300111038

PlusPlus Capital
Finora Capital
Creditstar

Mainor Ülemiste

REKLAAM

PlusPlus Capital

EE3300110840

Finora Capital
PlusPlus Capital

EE3300110972
EE3300111079

22.09.2016
20.12.2016

25.01.2016

22.05.2019
1.10.2019

IuteCredit Europe A8
Creditstar

EE3300111020
EE3300111053

28.11.2016
1.12.2016

15.10.2019
1.12.2019

IuteCredit Europe A9

EE3300111194

12.05.2017

15.06.2020

9,75%
7,00%
13,00%

1.02.2019

9,25%

12,00%
14,00%

12,50%
14,00%

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

FONDID
Fondid
kurentsiamet, väga suurt vahet ei ole, lõpptulemus sõltub üldistatult ikkagi regulaatorist,” ütles ta.
Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi
juht Marek Randma ütles, et pank on andnud Tallinna Vee aktsiale müügisoovituse.
“Tariifivaidluse kaotamise tõenäosus on
kasvanud võiduvõimalusest suuremaks,”
põhjendas ta. Viimatises prognoosis langetas pank Tallinna Vee hinnasihi 12,6 eurole.
Randma hinnangul pikendab Tallinna
linn kontserniga teenuselepingut ka pärast 2025. aastat, kuid ta täpsustas, et lepingu tariifiosa, millekehtivuse üle praegu
konkurentsiametiga vaieldakse, on sõlmitud 2020. aastani. “Meie ootuste järgi võtab
konkurentsiamet tariifiarvutuse 2021. aastaks üle, olenemata praeguse vaidluse tulemusest. Meie ootame, et alates 2021. aastast
hakkab Tallinna Vee dividend olema ligi 60
senti aktsia kohta,” ütles Randma.
Ka LHV vanemanalüütik Joonas Joost ütles, et Tallinna Vee uus tariifimehhanism
ja metoodika hakkavad kehtima hiljemalt
2021. aastal. “Milliseks see täpseltkujuneb,

on praegu raske öelda, sestväga palju sõltub
detailidest, aga vastavalt konkurentsiameti
soovitud metoodikale on ka siis ilmselt tegu reguleeritud varade ja lubatud tulunormide lähenemisega,” ütles Joost.
Swedbanki prognoosi 60sendisest dividendist peab Joost pigem optimistlikuks.
Tema usub, et kui osutub tõeks ettevõtte
jaoks halvim stsenaarium, kujuneb dividendiks vaid 25–30 senti aktsia kohta.

Aktsia hind: kas 7 eurot või 17 eurot

Joost näeb, et Tallinna Vee kohtulahendi järel on võimalik aktsia kukkumine alla 10
euro. “Eriti eeldusel, et kohtuvaidlused ei
lähe ettevõtte jaoks oodatud suunas. Väga
negatiivse stsenaariumi korral võib meie
hinnangul aktsia hindkukkuda isegi 7 euro suurusjärku,” ütles Joost.
Samas, kui otsus langetatakse Tallinna
Vee kasuks, on olukord hoopis teine. “Sel
juhul võiks aktsia õiglane väärtus olla vahemikus 14,6–17 eurot,” pakkus Joost. Ühtlasi tähendaks see investorite jaoks oluliselt
magusamat dividendi.

reKlaam
26.05

lHv varahaldus
ost

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

1,61

1,61

1,61

2,61

1,60

3,73

4,04

4,77

1,26

1,26

1,26

1,85

1,01

2,38

3,36

4,05

1,28

1,28

1,28

1,79

-0,27

-0,23

1,92

2,48

1,41

1,41

1,41

3,00

1,97

4,50

4,60

5,66

fondi maht
697 103 721
86 024 862
63 979 287
119 656 700

1,19

1,19

1,19

1,28

-0,24

-0,16

1,91

2,65

1,64

1,64

1,64

3,21

2,48

5,79

6,01

6,69

20 584 555
9 219 741

LHV Pensionifond Indeks

0,69

0,69

0,69

2,27

-

-

-

5 342 340

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,70

0,70

0,70

4,53

-

-

-

1,77

1,77

1,77

8,50

1,17

3,14

4,42

6,97

923 702
4 722 572

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,79

0,79

2,00

-0,48

-0,59

0,57

1,75

537 178

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

nordea

pensions

11,38

11,49

11,49

1,37

5,28

-7,78

8,30

10,36

10,46

10,46

10,47

19,86

7,11

7,00

11 849 727,51
4 182 928,46

6,62

6,69

6,69

10,47

19,86

7,11

7,00

-

müük

NAV

26.05

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

fondi maht

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,12

1,12

1,12

6,31

1,95

6,58

3,75

5,34

212 111 981,25

0,97

0,97

0,97

9,59

2,28

9,88

5,48

6,9

28 848 722,19

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,02

1,32

3,59

2,3

3,56

0,89

0,89

0,89

2,22

0,02

0,03

1,65

2,12

23 513 398,22
13 080 822,94

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,53

1,56

1,54

12,49

2,85

13,37

7,1

9,27

10 745 315,94

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,80

3,54

0,88

3,06

2,87

3,6

2 349 844,20

ost

müük

trigon asset management

26.05
NAV

riski-% aasta
aste

AUTOTÖÖSTUS

BMW-l ei jätkunud autode
tootmiseks juppe
Saksamaa autotootja BMW teatas, et lisaks kodumaal tootmise piiramisele külmutatakse ka
Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tootmine, sest autode tootmiseks ei ole piisavalt juppe,
vahendas Bloomberg.

Shenyangi ja Rosslyni tehase tootmine külmutatakse tõenäoliselt üheks päevaks. Saksamaal asuv Leipzigi tehas pannakse aga osaliselt kinni, ütles
ettevõtte pressiesindaja Michael Rebstock. Üks osa Leipzigi
tehasest on suletud juba alates
reedest ja katkestus mõjutas ka
ühte rajatist Münchenis.

5,2

protsenti roh-

kem kui mullu
esimeses kvartalis müüs BMW
tänavu autosid.

ÄRIPÄEV.EE

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

Trigon Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

19,67

20,37

19,97

6,47

4,66

13,84

14,94

12,29

32,50

33,66

33,00

11,60

18,35

36,03

8,61

14,37

1 455 596,93
115 140 850,69

Trigon Venemaa

23,28

24,11

23,64

20,71

-4,94

42,48

12,19

4,85

12 191 181,21

Top

Picks Fond C, EUR

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,

BMW kasumlikkus oli esimeses kvartalis languses, sest
vananevad mudelid andsid ettevõttele põhjuse teha allahindlusi. Münchenis asuv autotootja müüs esimeses kvartalis 5,2 protsenti rohkem autosid kui eelmise aasta samal ajal.
Mercedese müük hüppas samal
perioodil aga 16protsenti.
“Majandusliku kahju kontrolli all hoidmine ei tohiks keeruline olla, küll aga on selle ulatust praegu veel raske mõõta,”
tunnistas pressiesindaja Rebstock.

algusest

tootlus (p.a),

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

Tea, mis toimub!
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OMX TALLINN

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

Investorite TOP
purustas mu lootuse

1116,80
1085

1040

995

Tänavust investorite TOPi vaadates tundub, et
minu võimalused sinna jõuda järjest kahanevad.
Investorite edetabelisse pilku heites hakkab esimese asjana silma, et LHVbörsile tulek on selle totaalselt segamini paisanud. Nüüd paistavad sealt välja ka IPO-eelsest ajast panga aktsiaid omanud investorid, kes ei pruugi oma raha liigutamise ning (ümber)paigutamisega ülemäära
tihti tegeleda.
Nii on värskes TOPis 25 uut tulijat, samas kui joone alla on võrreldes eelmise
aastaga jäänud 27 investorit.
Ühtlasi on kodumaist panka omavate aktsionäride TOPi kerkimine suurendanud sinna kuuluvate investorite keskmist portfelli väärtust. Sel aastal on TOP
50s olevate investorite portfelli keskmine

Minu senine

investeeri-

950
06

tulevikus.
investor Toomas

PANE TÄHELE

Tõusjaid viis, neist suurimad Ambient
Sound Investments OÜ osanikud.
Uusi tulijaid sel aastal 25.
Keskmiselt on investorite TOPi jõudnud investoril portfellis neli aktsiat, kuid suuremal
osal on lõviosa rahast investeeritud 1–2 akt-

investeeringutel?

–0,09%
väärtus 277 673,46 eurot

49% aktsiad / 44% raha / 7%
Ryanair

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

USD
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käive,
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EUR

%

Tallinna optika ostnud Soome
firma läheb börsile. Silmäasema läheb Helsingi börsile, seda
13. juunil.

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

BMW-l pole autode tootmiseks
juppe. Lisaks kodumaisele tootmisele külmutatakse ka Hiina ja
Lõuna-Aafrika Vabariigi tootmine.

Helsingi

29.05
muutus

aktsia
hind, EUR

eelm,

P/E
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divid.
tootlus

%

-

17,6

4,9%

0,87

0,7%

Alma Media

6,17

2,66

21,2

4,5

2,6

58,7

4,1%

2,42

0,0%

Citycon

2,24

0,00

14,9

0,9

6,5

1,330

-1,48

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

35,38

0,14

21,4

5,4

4,2

Harju Elekter
LHV Group

4,180

0,72

48,3%

1,26

4,3%

Finnair

5,25

-0,94

-

0,8

-

9,530

-0,10

6 348
111 968

2,6

12,5

21,0%

2,63

1,6%

Fortum

14,14

-0,63

24,8

0,9

-

Merko Ehitus
Nordecon

9,150

-1,40

26,6

5,0%

1,33

4,5%

HKScan

3,26

-0,61

-

0,5

4,9

1,390

0,00

1 605
3 350

14,7

8,9%

1,31

6,5%

Olympic EG

1,690

-0,59

153 032

8,9

26,6%

2,36

5,9%

Kesko
Neste Oil

392
2 775

32,7

1,9%

0,63

0,0%

Nokia

-

-2,7%

1,21

0,0%

Olvi

29.05

45,07

-0,04

50,1

2,1

4,4

36,40

-1,11

-

2,3

3,6

5,68

-0,96

-

1,7

-

30,22

-0,40

17,9

3,0

2,5

36,19

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,370

-2,12

1,850

-2,63

958,70

Silvano FG

2,620

-0,38

24,2%

2,39

3,8%

PKC Group

23,56

0,00

3,6

-

Skano Group

0,570

1,79

18 362
285

9,9

799,25

121,7

0,57

6,98

-0,21

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,935

-0,53

12 455

14,2

0,77

0,0%
3,2%

Stockmann

17,41

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,44

-0,09

-

1,5

-

13,200

0,76

13,8

20,1%

2,79

4,1%

25,20

-0,12

-

1,7

3,8

7,66

0,13

-

1,7

2,9

1267,00

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Baltika laiendas juhatuse koosseisu. Juhatusse lisandub üks
liige, lisaliige on Ingrid Kormik.

SINU ARVAMUS

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

PANE TÄHELE

Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli 10 043,35 eurot. Teenustasu oli
15,06 eurot.
Müüs: 9. jaanuaril 442 Ryanairi aktsiat hinnaga 14,68 eurot aktsia. Tehingusumma oli
6488,56 eurot. Teenustasu oli 14,06 eurot.

1 729
399
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Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

Euroopa Keskpank

Austraalia dollar

AUD

1,504

Singapuri dollar

SGD
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BGN
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GBP
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CNY
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CHF
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KRW
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3,31

439,20

–0,2
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Baltic Horizon Fund
Microsoft
Berkshire Hathaway B-aktsia

2,16
1.15
0,23

5689

459,00

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

1953,5

Plii LME
Nikkel LME

Apranga

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

võlakirjad

aktsiate päevane muutus protsentides

Kui eelmisel aastal jäi mul TOPi pääsemisest puudu 191 000 eurot, siis tänavu
peaksin lisaks oma portfellis olevale vabale rahale veel börsidele viima vähemalt
543 000 eurot.
Põhimõtteliselt peaksin TOPi pääsemiseks ehk 793 000 euroniküündimiseks
oma portfelli väärtuse kolmekordistama
ning eeldades, et ka teised investorid ei
maga, võib ka sellest väheks jääda.
See tähendaks aga senisest oluliselt
suurema riski võtmist ning minu konservatiivse investeerimisstrateegia kardinaalset ümberkujundamist. Kuna tootlus vajaks suurendamist, oleks elementaarne, et
suureneks ka risk.
Praegu on mul rahas 44 protsenti portfellist ning lisaks selle summa börsile vii-

29.05

sattunud kiiresse langusesse.
Eelmise nädala kolmapäeval jõudis bitcoin 2791,69 dollarile, mis
on kõigi aegade rekord. Alates
sellest on krüptovaluuta hind kukkunud 18,7 protsenti, 2267,7 dollarile, selgub CoinDeski andmetest.
“Korrektsioon oli tegelikult ajutine, sest hind on praegu kõrgemal kui nädal aega tagasi,” ütles
bitcoini vahetusbörsi BTCC tegevjuht Bobby Lee.
Neljapäeval oli bitcoinide turuväärtus 40,49 miljardit dollarit,
esmaspäeval juba 37 miljardit.
Paljud investorid usuvad ikka
veel, et bitcoini hind tõuseb edasi.
“Turul on palju värsket likviidsust,
mis voolab bitcoini, sest Aasia,
eriti Jaapani ja Lõuna-Korea, huvi
on kasvanud,” ütles krüptovaluuta vahetusbörsi Gatecoini tegevjuht Aurelien Menant.

Kuidas läheb Toomase
päevane muutus

inimesed ikka konservatiivsemaks, siis riskidest, eriti võimendusega investeerimisest, mina lugu ei pea.
Jään endale kindlaks, et minu senine
strateegia rahuldab mu vajadused ka tulevikus. Olen rahul sellega, et minu portfell
on 15 aastaga rohkem kui neljakordistunud ning see annab põhjust senisele strateegiale kindlaks jääda. Samuti pole minu
eesmärk kellegagi võistelda.
Võib-olla natuke kurvalt mõtlen vaid
sellele, et omal ajal Tallinna Kaubamaja
aktsiat ei soetanud. On see ju viie aastaga
oma väärtust pea 80 protsendi võrra kasvatanud. Samas leidsin, et Eesti väike siseturg võib kontsernile ühel hetkel probleemiks osutuda ning kuna hindanrahulikku und, siis kahtluse korral jätan ka hea
investeeringu pigem tegemata.
Hoian aga endiselt oma portfellis vaba
raha, et head investeeringud väärtpaberite odavnedes tegemata ei jääks. Leian endiselt, et aktsiad on praegu fundamentaalselt üle hinnatud ning seetõttu ootanpotentsiaalse korrektsiooni ajal enda jaoks
väärtuslike firmade odavnemist.

Kütused

1132,03
955,95

Bitcoinide turuväärtus on vaid
nelja päeva jooksul langenud
4 miljardi dollari võrra krüptovaluuta on pärast järsku tõusu

PORTFELL

Kuna minu pensionipõlveni on jäänud
veel 15 aastat ning vanas eas muutuvad

Haardeulatusest väljas

04

–

Pole eesmärk

te omamisest.

02

Bitcoin odavnes
viiendiku võrra

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.

misele peaksin investorite TOPi pääsemiseks kaaluma ilmselt ka laenu võtmist aktsiate tagatisel.

TOPides domineerinudnimedel muutub
püsimine koorekihi hulgas järjest keerulisemaks, samuti on kerkinud latt TOPi pääsemiseks.
Nii näiteks on sel aastal parima 50 hulka pääsemiseks vaja vähemalt 793 144
euro suurust portfelli, samas kui eelmisel
aastal piisanuks 441 000 väärtuses aktsia-

12

10

INVESTEERING

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

siasse.
Uute tulijate seas on populaarseim ettevõte LHV Group.

väärtus 2 674 725 eurot.
See aga tähendab, et eelmiste aastate

08

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim
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Riia

SAF Tehnika

Kymmene

Vilnius

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

aktsia

UPM
YIT

divid.

tootlus

Invalda
Linas Agro

P/E
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1,15

-

2,6
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-

-

-

-

-
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Panevezio Statybos
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-
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EUR/SEK

EUR/RUB

Skano Group

PR Foods

9,7275

63,7967

+1,79%

-2,12%

divid.

tootlus
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