AUTOMÜÜK

Uute autode
emüügionl müügil on
tänavu heahoogseeshoog sees

Autoturu 5–10% stabiilne kasv on igati proportsioonis üldise majanduskasvuga,
ütles Škoda edasimüüja, Auto100 juhatuseliige Janek Aavik. 6–7
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NÕUSTAME JA VAHENDAME
KINNISVARA INVESTEERINGUID

MÜÜA LAO-JA
BÜROOHOONE
Luite 19a, Kesklinn

Must maja 975 m²
Hall maja 935 m²
Tootlus 8,8
€

1 430 000

%

€

+

KM

Müügiinfo:

Reimo Simsalu
+372 5330 5313
reimo.simsalu@arcovara.ee

MÜÜA HEA ASUKOHAGA
ÄRIPINNAD
Pärnu mnt 139e/2
Üldpind 2592 m²

€

N116

ÄRIMAJA
Suurepärase asukohaga ärihoone

Tallinnas Lauluväljaku kõrval!
Müügiinfo:

Kaarel Paap
+372 5332 2451
kaarel.paap@arcovara.ee

www.arcovara.ee/n116

Tootlus 6,5

%

3 880 000

€

+

KM

NÕUE

PANKROT

INVESTOR

Pankrotikirves
suurärimehe pea kohal

Kalatööstuse hiilgus
igaveseks möödas

Maailmanimede
antipaatia börsi vastu

Pesutootja Lauma suuromaniku Indrek Rahumaa pankrotti

Maksupettus Ja kahemiljoniline
võlg riigi ees viib mitmel korral
Äripäeva TOPidesse jõudnud kalatööstuse Spratfil ilmselt pankrotti. Mai lõpus jõustus kohtuotsus, millega kalatööstus Jäi süüdi
maksuameti petmises. 10

Põhimõtteliselt ei tohiks olla paremat aega börsile minekuks kui
praegu, kuid sellised tuntud idufirmad nagu Uber, Spotify, Airbnb hoiavad avalikult turult
eemale. Eraturul on veel lihtsalt
liiga palju raha korjata. 14–15

nõuab mehe firma Kremmi Holdingu pankrotihaldur.Kunagist
Äripäeva aasta ärimeest esindav

advokaat ütles, et loodetakse
siiski kompromissile jõuda. 2
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PÄEVA TEGIJA

Kohtupidamiseks
vorm sobib
Nüüd on kindel, et Tallinna ametist kõrvaldatud linnapea Edgar Savisaar kohtupidamisest ei pääse. Tervislik seisund
lubab kohtus käia ja süüdimõistmisel
ka karistust kanda, leidis komisjon.
Ei pääsenud Savisaar kohtus käimisest ka mõistliku menetlusaja
möödumise ettekäändal. Seega algab juba järgmisel esmaspäeval kohtuprotsess Edgar
Savisaare üle altkäemaksu võtmises, rahapesus, omastamises ja keelatud annetuste vastuvõtmises, mitme punkti ees
sõnad “korduvalt ja

suures ulatuses”.

Auaaltja kartmatult
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EUR/USD

USD/EUR

EUR/SEK

EUR/RUB

1,1761

0,8880

9,7551

63,8343

NordPool
30,20

Euribor
-0,255

PETTUS

Riik võttis mehe
võla naise taskust
Ettevõtte maksejõuetuse
põhjustanud põllumehe
tempude eest läks
haamri alla
naise vara.
4–5
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LÜHIDALT

Edgar Savisaar läheb juba uuel
nädalal kohtu alla
Harju maakohtu eilse määrusega anti kohtu alla Edgar Savisaar (67). Kohtuistung algab
Järgmisel esmaspäeval.
Kohtuekspertiisi instituudi eksperdikomisjoni
hinnangul on Edgar Savisaar vaatamata oma

tervislikule seisundile võimeline osalema koh-

tuistungil ja süüdimõistmise korral ka karistust kandma. Ekspertide hinnangul peab Savisaarele olema kohtuistungil viibimise ajaks tagatud arstiabi, sh arsti kaasamine kohtuistungile, samuti peab tema ülekuulamine kohtuistungil toimuma lühikeste ajaperioodidena.
Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaare-

le süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, rahapesus, omastamises ning erakonnale keelatud
annetuse vastuvõtmises.

Tallinna Sadam valmistub
börsileminekuks
Tallinna Sadama nõukogu andisjuhatusele
nõusoleku alustada ettevalmistustega ASi Tallinna Sadam aktsiate börsil noteerimiseks. Esimese sammuna on ettevõttel kavas korraldada avalik rahvusvaheline hange sõltumatu finantsnõustaja kaasamiseks.
Tallinna Sadama kuni 30% aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinna börsil hiljemalt
Järgmise aasta esimese poolaasta lõpuks.

Taavi Rõivase uus amet
Nädalavahetusel kogunenud Euroopa liberaalide Ja demokraatide partei (ALDE) nõukogu
kinnitas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste programmi koostamise juhiks endise
Eesti peaministri Taavi Rõivase.
Reformierakonnale teadaolevalt on see esimene kord, kui eestlane Juhib Euroopa Liidu
tasemel visioonidokumendi koostamist.

Raamatupidamine
üle Eesti.
Teostame
raamatupidamist
kliendile sobivas
majandustarkvaras.

MURETU
KVALITEETNE

REAALAJAS

PABERIVABA
Võta meiega ühendust

www. amelloraama.ee
info@amelloraama.ee
tel 6 191 341

Lauma omaniku indrek rahumaa (vasakul) pankrotis firma haldur tahab mehe pankrotti. Foto: Raul Mee

VAIDLUS

Pankrotihaldur nõuab kunagise
aasta ärimehe pankrotti
Marge

“Indrek ei teinud seda paha-

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

tahtlikult,” rõhutas Lamp. Aasta

Pankrotihaldur Sirje Tael
nõuab ettevõtja Indrek Rahumaa pankrotti, Rahumaa üritab

pärast seda, kui Lamp Kremmi

kompromissile jõuda.

Pesutootja Lauma suuromanik Rahumaa on viimastel aastatel Eestis madalat profiili
hoidnud. Viimati tõusis ta mõni aasta tagasi avalikkuse tähelepanu alla, kui Venemaal naftaäri ajades sealsete äripartneritega tülli pööras. Enne sedaoli
Rahumaa vaenujalal ärimeeste
Oliver Kruuda ja Marcel Vichmanniga, viimanetaotleska Rahumaa firma pankrotti.
Praegu nõuab Rahumaa isiklikku pankrotti mehe firma
Kremmi Holding pankrotihaldur Sirje Tael. Kremmi Holdingu juhatuse liige on Jürgen
Lamp, Rahumaa sõber ja kaaspartner naftaäris. Lamp tunnistas, et ei teadnud, millega end sidus, kui Kremmi Holdingu juhatuses maandus. “Mind paluti
juhatusse ja öeldi, et seal ei teki mingit pankrotti, aga ikkagi
tekkis,” lausus Lamp. Juhatusse
kutsus teda Rahumaa.

Holdingu juhatusse läks, lõpetas ettevõte pankrotis. “Kui mina läksin juhatusse, olikõik juhtunud. Seal oli asi üleval Oliver
Kruuda ja Kalevi ostuga seoses,”
rääkis Lamp, kes enda sõnul ei
mäleta, millistesse raskustesse
kaupade vahendamisega tegelenud Kremmi Holding sattus.
“Hästi segane lugu. Mitu ettevõtet, kõigil olid kõigi vastu
nõuded. Ja kuidagi see vaene
Kremmi Holding jäi sinna vahele. Mingit vara seal ei olnud,
ainult nõuded,” võttis Lamp asja kokku.
Suured investeeringud

Kümme aastat tagasi valis Äri-

päev Rahumaa aasta ärimeheks.

Tollal investeeris tema suurosalusega investeerimisfond Alta
Capital Partners pooleteise aasta jooksul vanas rahas üle kolme miljardi krooni laienemisse. Sellest kolmandik kulus Kalevi ja Tere omandamiseks, ülejäänu Poola ja Läti ettevõtete
ostmiseks.

31.

kohal Äripäeva rikaste
TOPis oli Indrek Rahumaa

mõistes on see suur äri, Indrekule väike äri,” lausus Lamp. “Ta investeeris ikka mõned miljonid,
tipphetkel oli ettevõte (Selena
Oil Gas toim) väärt vist 150
miljonit dollarit.”
&

–

kümme aastat tagasi

Juhatuses lõksus

813,8 miljoni krooniga.

Lamp ütles, et üritas Kremmi

Peagi algas Rahumaa ja
Kruuda vahel vaidlus Tere ja
Kalevi ostutehinguga seotud
rahaülekannete pärast. Rahumaa tegi Kruudale enam kui
100 miljoni krooni suuruse ettemaksu, kuid loobus ostust ja
Kruuda ei olnud nõus ettemaksu tagastama.

Lampi ja Rahumaad seob seniajani naftaäri, kuigi 2013. aastal kirjutas Äripäev, kuidas see
äri Venemaal peatus.
“Vene partnerid tõmbasid
pool ettevõtet ära, lõpuks jõudsime kokkuleppele. See oli huvitav keiss. Firma töötab ja toodab naftat, on endiselt toimiv
äri,” rääkis praegu Lamp ja lisas,
et Rahumaa on nüüd naftaäris
väga passiivne investor. “Eesti

Holdingu juhatusest lahkuda,
kuid see ei õnnestunud. “Kui
olen pankrotikeissi kinni jäänud, eiole seal enam midagi minu

otsustada,” sõnas ta.
Lamp ei võta pankrotihal-

duri nõudmist tõsiselt. “Indreku pankroti tahtmine on naljakas,” lausus ta. “Kahtlen, kas see
juhtub. Kindlasti on tal (Rahumaal toim) vara ja ta teeb kõike õigesti.”
Rahumaad ei õnnestunud
kommentaariks tabada. Teda
esindav büroo Primus vandeadvokaatAnton Sigal ei soostunud kommentaare jagama, kuid
kinnitas, etkäivad läbirääkimised kompromissi saavutamise üle. Sama sõnaaher oli pankrotihaldur Sirje Tael. “Me oleme
kokkuleppele minemas, ma loodan,” ütles ta.
–

KELMUSEKAHTLUSTUS

MEIE
TEAME
KUIDAS
korrektne

pakendiaruanne

www.arukasaruandlus.ee

Politsei pidas Anders Tsahkna eile kinni
Eile pidas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo
kinni kolm meest, keda kahtlustatakse soodustuskelmuses
kogusummas üle 3,9 miljoni
euro, ühte meest kahtlustatakse sellele kaasaaitamises.
Riigiprokurör Eve Oleski sõ-

nul esitas SA PJV Hooldusravi juhatuse liige Anders Tsahkna kahtlustuse järgi sotsiaalministeeriumile taotluse tema
ettevõttele kuuluva Keila Haigla hoonete osaliseks rekonstrueerimiseks, teades, et taotluses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ja taotluse koostamise eesmärk oli pettuse teel

toetust saada. Samuti kahtlus-

tatakse Tsahknat rahandusministeeriumile teadvalt ebaõigete andmetega toetuseväljamaksetaotluste esitamises.
“Skeemi eesmärk oli saada
haigla rekonstrueerimiseks raha nii, et nõutud omafinantseeringut ise ei tasuta. Selleks paisutati ehitusmaksumus tegelikkusest kunstlikult mitme miljoni euro võrra suuremaks,” selgitas riigiprokurör. Kahtlustuse
järgi on veel kaks meest võimaldanud enda kontrolli all olevate ettevõtete kaudu luuanäiliste
tehingute ahelaabil ja fiktiivsete arvete alusel ebaõige etteku-

te avastamine on meie priorijutuse omafinantseeringu kulude katmisest, märkis Olesk. teet. Tegemist on valdkonnaga,
Kokku maksis rahandusminiskus jagatakse suurt euroraha ja
teerium Anders Tsahkna esitataotlejad peavad toetustele ligi
tud väljamaksetaotluse alusel pääsema võrdsetel tingimustel,”
toetust riigiprokuröri sõnul liütles Maasik ning lisas, ettoetused peavad teenima ühiskonna,
gi 3,9 miljonit eurot.
mitte üksikisiku huve.
Keskkriminaalpolitsei maAnders Tsahknat ja veel kahjanduskuritegude büroo jute meestkahtlustatakse soodushi Janek Maasiku sõnul otsisid uurijad eile hommikul läbi tuskelmuses ehk karistusseanelja kinni peetud mehe elu-ja dustiku § 210 järgi kvalifitseetöökoha ning kuulasid üle tunritava kuriteo toimepanemises.
Kohtus süüdimõistmise korral
nistajad.
Büroojuht ütles, et juhtum on võimalik selle eest karistada
on järjekordne näide ulatuslirahalise karistuse või kuni viiekult petuskeemist, mis uurijateaastase vangistusega.
le silma jäi. “SoodustuskelmusÄRIPÄEV.EE
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SPCRTAGE

Kia Sportage koos navigatsioonisüsteemiga. Vau-efektiga!

The Power to Surprise

Kia navigatsiooniseade pakub kaarditeenuseid ja reisiinformatsiooni, muutes ka kõige lühemad autoreisid nauditavaks.
Kaardiuuenduste programmil on mitmed eelised ja konkurentsitult parim teenuste valik:

Kia navigatsioonisüsteemis on 1 algne kaart

+

6 kaardiuuendust uutele autodele täiesti TASUTA!

Kaardiuuendus on imelihtne! Kõik vajalik tehakse Teie eest esinduses ära.

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELI riikides (lisaks veel Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) vastavalt
kohalikele eritingimustele. Kütusekulu (1/100 km)/C0 2 (g/km): linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel alates 4,2/110
kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177.
TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47. PÄRNU: United Motors Pärnu, Tallinna mnt 82.
HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors Kohtla-Järve, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto,
Tümani 5. VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna 97. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.
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PETTUS

Auk petuskeemis:
riik võttis vara
ettevõtja naiselt
Pärast 30aastast abielu ootamatult enda jaoks silmatorkavalt
kahjuliku abieluvaralepingu sõlminud ettevõtja Ain Kirsi kandis osa
tema firmale mõeldud PRIA toetusest kiirelt edasi naise kontole ja
kaotas varatuks tehtud firmad Kariibi mere saarele.
Nii, kui
probleemid

tekkisid,
tõmbas
juhtme seinast välja.
Kaido Tuulemäe,
prokurör
FOTO: JÜRI VLASSOV II /
RAEFOTO

Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Äripäev
Kuhu kadus ülejäänud raha Pärnumaa põllumehe Ain Kirsi enda kontolt, ei tea keegi.
Naise kontolt maksti osalt põllumajandustehnika liisinguid. Võlausaldajad jäid igatahes tühjade pihkudega.
Kirsi jäi pärast kuus aastat kestnud saagat ja nelja aastatkohtuustekulutamist süüdi pankrotikuriteos ja Kirsi üllatuseks võttis riik ära pettusega tekitatud kahju kompenseerimiseks hoopis tema abikaasa kinnistu. Abikaasa nimi on toimetusele teada,
kuid Äripäev ei avalda seda, sest ta polnud
kohtu silmis ei kaasosaline ega süüdistatav.
Ain Kirsi oli esmalt nõus Äripäevaga oma
advokaadi kabinetis kohtuma, kuid otsustas selle viimasel hetkel siiski tühistada.
Advokaadi vahendusel talle saadetudküsimustele eilaekunudka kirjalikke vastuseid
ning viimase telefonikõne Kirsi katkestas.
Pärnu prokurör Kaido Tuulemäe polnud varem sellist abieluvaralepingut näinud. Vahetult enne 30. pulma-aastapäeva
sõlmisid abikaasad leppe, mille järgi jääb
kõik, mis vähegi midagi väärt, naisele. Mehe jagu on vaid tema kaks kõrvuni jamades
firmat. Lepe kehtib ka kõikidele tulevikutehingutele: tulud naisele, kohustused sellele, kellel need tekivad. “Abieluvaralepinguga kindlustas Kirsi selle, et jääb varatuks ka
tulevikus,” ütles prokurör Tuulemäe.
Abikaasad selgitasid kohtus, et kõik põllumaad oli paar ostnud naisele pärandatud
metsa müügist saadudraha eest, mistõttu
oli lihtsalt aus kõik tulud naisele jätta. Samas läksid talleka pere kolm sõidukit. “Midagi pidi ju mulle kajääma,” põhjendas Kirsi, miks jäid ainsaks lahusvaraks kaks võlausaldajate hambusse sattunud firmat.
Kõige ehedam kantimine

2009. aasta suvi oli põllumehele kehv: vihma sadas palju, suurt saaki sügiseks ei terendanud, masu rusus ja õige pea oli saabumas kõikide arvete tasumise tund. Arve

peale ostetud väetiste-mürkide eest tasuvad põllumehed sageli tagantjärele. Kokku oli Ain Kirsi vilja kasvatamisega tegelenud firmal OÜ Tahkuse 2009. aasta lõpuks
üle 2 miljoni krooni võlgu. Positiivse poole
pealtpidi aga õige pea saabuma 1,5 miljoni
krooni jaguPRIA toetuseid, mis aitaks tema
vaeva pisut leevendada, sest kehva saagi tõttu erilist müügitulu ei paistnud. Samas leppis ta juba suvel kokku konsultatsiooni advokaadiga, et arutada abieluvaralepingut.
Mais taotletud 1,5 miljoni kroonine
(98 000 eurot) PRIA toetus sai novembris
Kirsi firma OÜ Uuesepa kontole jõudes õige
pea kuritegelikul teel omandatud rahaks.
Alles tänavu aprillis jõustus tema kohta
lõplik maksejõuetuse põhjustamises süüdi
mõistev kohtuotsus, kuna riigikohus ei võtnud Kirsi kaebust menetlusse.
Kirsi taotles mitu korda kogu kohtuasja
lõpetamist mõistliku menetlusaja möödu-

Pankrot pani
PRIA toetust
tagasi nõudma
Kuigi toetuse muutumine prokuratuuri sil-

mis kuritegelikuks tuluks ei andnud PRIAle õigust ega põhjust toetust tagasi nõuda, tegi amet seda osaliselt siiski, kuna Ain
Kirsi rikkus teisi toetuse tingimusi.
Üks mitmest Ain Kirsi firma OÜ Tahku-

se taotletud toetustest oli ebasoodsate piirkondade toetus, mille saajale kehtib kohustus tegeleda põllumajandustootmisega veel viie aasta jooksulpärast toetuse väljamaksmist.
Kirsi esitas taotluse selle toetuse jaoks
2011. aasta suvel, kuid veel samal aastal
kuulutas kohus välja Dominikaani kolinud
ja uue omanikukäes nimeks OÜ Samrongsen Steung saanud firma pankroti.
PRIA 8785,54eurone tagastusnõue on
pankrotihalduri käes.

5
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Juhatuse liikmete rolli
võtsid üle Eesti äriregistris juba kuulsad tegelased, türklane Yaniz Asi ja
rumeenlane Popa Kornelia.

r

mise tõttu, viidates prokuratuuri venitamisele asja uurimises oli kokku kaheaastane
paus. Kohus tedakuulda ei võtnud ja Kirsi
algul kuulikindlana tundunudfirma tühjakskantimise skeemi läbihammustamise
järel pani riik mehe tempude eest haamri
alla hoopis naise vara. Protsessi venimise
kompenseerimiseks oli see niigi leebemkaristus. Kirsile jäi vaid tasuda 480 eurot trahvi, 278 171 krooni ehk 17 778 eurot väärt
kinnistu võeti naiselt. Kuigi summa, mille ulatuses suutis riik vara kompenseerida,
pole suur, on Tuulemäe sõnul tähtis, et riik
sai vähemalt osa kuritegelikule teele suunatudrahast tagasi. Eriti olukorras, kus kuritegudest on möödas juba 7–8 aastat.

hatuse liikmete rolli võtsid üle Eesti äriregistris juba kuulsad tegelased, aukartustäratavalt paljude võlgades ja varatute firmade juhatuse liikmed türklane Yaniz Asir ja
rumeenlane Popa Kornelia. Uuesepa jaTahkuse uuteks nimedeks said Pindi käekirjale
omaselt raskesti hääldatavad Entornar Fontaneria ja Samrongsen Steung.
Läbiotsimise käigus leidsid uurijad Kirsilt ekirja väljatrüki, kus oli juhend, mida
tuleb teha ettevõtte juriidiliseltkorrektselt
palmisaartele kaotamiseks.

–

Panama paketi kasutamine

Kuigi Kirsi taotles PRIAlt kokku nelja toetust oma firmale OÜ Tahkuse, esitas ta
2009. aasta 6. novembril PRIAle taotluse,
et amet kannaks toetusraha tema vastloodud firma OÜ Uuesepa kontole. Kirsi kaitsja Marko Tamman rõhutas Pärnu maakohtus, et see on igati tavapärane käitumisviis,
kuid päris nii see pole ja kolm aastat pärast
Kirsi intsidenti karmistas PRIA nõudeid, et
justKirsisugused toetustetaotlejad ei saaks
kohustustest kõrvale hiilida (vt lisalugu).
Toona aga nõustus PRIA ilma lisaküsimusteta kandma toetuse uue firma kontole.
Ilmselt kartis Kirsi, et mõni võlausaldaja on
palunud nõuete tagamiseks Tahkusekonto
arestida. “Kunagi ju ei tea, kui lühikese süütenööri või pika kannatusega on äripartnerid. Tuvastasime, et ta oli võõrandanud kogu OÜ Tahkuse vara,” rääkis Tuulemäe.
Võimaliku aresti tõttu PRIA rahast ilmajäämise vältimiseks lõigi ta uue firma OÜ
Uuesepa. PRIA toetus laekus sinna ja Kirsi
käitumine kõneles, et tema meelest on raha nüüd turvalises kohas, võlausaldajate
haardeulatusest väljas. “Seda kontot kasutas ta sisuliselt nagu pangaautomaati: osa
võttis sulas välja, osa kandis edasiisiklikule
kontole ja osa naisele, kelle nimel oliliisitud
põllumajandustehnikat,” märkis Tuulemäe.
Kirsi tegi varatuks nii ettevõtted kui ka
iseenda, äripartnerite jaoks kadus ta täiesti ära. “Nii, kui probleemid tekkisid, tõmbas juhtme seinast välja,” ütles Tuulemäe.
2010. aastal ühe võlausaldaja kannatus katkes ja ta esitas OÜ Tahkuse peale pankrotiavalduse. See pani Kirsi tegutsema.
Ta valis Tuulemäe sõnul nö Panama paketi, mis asus saareriigis Dominikaani Vabariigis. Kirsi mõlema ettevõtte omanikuks
sai kuulsa firmadematja Raul Pindi Dominikaanis registreeritud firma Transatlantic InternationalBrokers Corporation ja ju-

Vastuolulised ütlused kohtupingis
Kirsi ja tema abikaasa selgitasid kohtus, et
nad ei tahtnud mitte ettevõttest raha kõr-

vale toimetada, vaid tahtsid oma äranägemise järgi valida, milliste võlausaldajate
nõudeid nad esmajärjekorras rahuldama
hakkavad. Ka ühe võlausaldaja eelistamine
teisele võib tegelikult olla omaette kuriteo
koosseis, kuid tol hetkel polnud see Tuulemäe sõnul karistatav. Kahe suure ja tuntud
põllumajandusettevõtte nõudeid ei tahtnud nad rahuldada, olulisemaks pidasid
nad iseendid kumbki abikaasa FIEna. Mõlemadkasvatavad samuti teravilja ja olevat
OÜle Tahkuse kõvasti teenuseid osutanud.
Kirsi suvilast leidsid uurijad tema vana
arvuti, mille abil suudetitaastadapisutKirsi firmaderaamatupidamist ja mitte kuidagi ei leidnud tõendamist, et needFIEd oleks
osutanud OÜle Tahkuse nii suurte summade eest teenuseid, nagu nad ise väitsid. “See
oli puhas vale. Ta püüdis näidata kuidagigi seaduslikuna selle raha jõudmist tema
ettevõttest enda taskusse,” ütles prokurör.
Samuti olidvastuolulisedKirsi ja abikaasa ütlused, miks kandis ta naise kontole üle
278 000 krooni, millele ei olnud juriidilises
keeles ühtegi vastusooritust. Kord rääkisid
nad rendilepingutest, kord teenuste osutamisest. Lõppeks oli jutt nõnda vastuoluline, et prokurör Tuulemäe seadis kahtluse
alla Kirsi tõsiseltvõetavuse tunnistajana.
“See eiole normaalne asjade ajamine. Kui
ettevõtja näeb, et tal läheb halvasti, on sellise olukorra lahendamiseks oma instrumendid saneerimine või pankrotimenetlus, aga kindlasti mitte raha väljakantimine ja selle omastamine,” lausus Tuulemäe.
–

–

Kõige tõhusamkaristus

Majanduskurjategijaid mõjutab Tuulemäe
sõnul sellistes näiliselt võiduga väljutud
olukordades enim vara arestimine. “Meie
eesmärk oli saada osa vara tagasi. Temalt
endalt polnud enam midagi arestida, aga
kuna ta oli kandnud oma naisele 278 000
krooni ja naise nimel oli ka kogu vara, siis
võimaldab seadusesäte arestida ka kolmanda isiku vara. Kogu 1,5 miljonit krooni käsitlesimekriminaaltuluna. Ain Kirsi rikastus pankrotikuriteoga,” rääkis Tuulemäe.
Raha oli küll PRIAlt saadud toetus, aga
Kirsi ei kasutanud seda sihtotstarbeliselt.
“Nii jäigi võimalus arestida naiselt vara just
selle summa ulatuses. Kui oleksime suutnud
tõendada, etka osa sulas välja võetudrahast
jõudis abikaasani, oleks saanud rohkemgi
konfiskeerida.”

278 000

krooni ehk 17 778 eurot kandis Ain Kirsi oma abikaasa kontole. Neil oli
sõlmitud abieluvaraleping, mille järgi jääb kõik väärtuslik naisele.

PRIA karmistas skeemitajate pärast
nõudeid
Juba 2009. aastal polnud tavapärane, et
toetuse taotleja sooviks toetusraha kellegi teise kontole, kuid 2012. aastast keelas
PRIA selle sootuks ära.

“Enamik toetuste taotlejaid on alati andnud meie registrile toetuse ülekandmiseks
just enda konto andmed. Varem on olnud
siiski ka neid, kes soovisid toetust kellegi
teise pangakontole. Aastal 2009 ei olnud
see keelatud ega kehtinud rangeid piiranguid, kuid seda kasutati vähe,” rääkis PRIA
registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar.

Alates aprillist 2012 kehtestas PRIA aga
rangema korra, hakates nõudma, et toetuse taotlejad esitaksid PRIAle raha ülekandmiseks enda, mitte kolmandate isikute konto andmed.
Üheks põhjuseks oli soov ära hoida toetusesaajate kõrvalehoidmist kohustustest
kolmandate isikute ees, mille täitminevõib
olla seotud tema enda kontole laekuvate
summadega.
Muudele kui taotleja enda kontole saab
PRIA toetuse kandmist paluda nüüd vaid
erandjuhtudel.

Keskkonnaministeerium on kõige looduslähedasem
ministeerium Eestis. Meie eesmärk on tagada
liigirikas loodus japuhas elukeskkond meile kõigile.

Eelarve ja planeerimise osakond otsib oma meeskonda

STRATEEGILISE PLANEERIMISE NÕUNIKKU
Selleks, et toetada keskkonnavaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimist, on Sul
võimalus koordineerida strateegiliste dokumentide ja tööplaanide koostamist ning anda
oma teadmised ja panus keskkonnavaldkonna strateegilise planeerimise korrastamise

arendusprojekti.
Mida Sa tegema hakkad?
Korraldad ministeeriumi valitsemisala arengukava ja tegevuskava uuendamist, tegevuskava täitmise aruande koostamist ning teed vajadusel parandusettepanekuid
Koordineerid ministeeriumi tööplaanide koostamist ja tööplaani täitmise tulemuslikkuse hindamist ning tagad ministeeriumi tööplaani sidususe valitsemisala arengukava,
valdkonna arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentidega
Osaled keskkonnavaldkonna strateegilise planeerimise korrastamise arendusprojektis
•

•

•

•

Analüüsid keskkonnavaldkonnaga haakuvate strateegiliste dokumentide ja õigusaktide
vastavust keskkonnavaldkonna strateegilistele eesmärkidele

•

Juhendad ministeeriumi ja allasutusi strateegilise planeerimise küsimustest

See töö on Sinule, kui:
Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
•

•

•

•

Sul on teadmised ja töökogemus strateegilise planeerimise valdkonnas
Sul on tahe asju ära teha ja paremaks muuta

Sul on väga hea suhtlemisoskus, hea iseseisva töö tegemise oskus, initsiatiivikus ja pingetaluvus

•

Sa suhtled väga hästi eesti

keeles ja hästi inglise keeles

Mida me omalt poolt pakume?
Vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
•

•

•

•

•

•

•

•

Võimalust panustada valdkonna edendamisse
Oma ala tegijatest koosnevat meeskonda

Avatud meelt uutele ideedele
Paindlikku tööajakorraldust

Haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast
Erialaseid koolitusi ja palju vahvaid ühisüritusi
Tallinna kesklinnas asuvat mõnusat töökeskkonda ning sõbralikke kolleege

Erialastele küsimustele vastab eelarve ja planeerimise osakonna juhataja Margo Nõukas,
e-post: margo.noukas@envir.ee või telefonil 626 2804. Konkurssi puudutavat infot annab

personaliosakonna peaspetsialist Katrin Talvik telefonil 626 2827 või e-post katrin.
talvik@envir.ee. Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
11. juuni 2017. a e-posti aadressile cv@envir.ee.
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toimetaja Rivo Sarapik

tel 667 0111
6. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Automüük rallib käsikäes tõusva
Tänavu mais müüdi 17% rohkem uusi sõiduautosid kui
aasta varem. Viie kuuga on uute autode müük tänavu
suurenenud 9,3%.
VÕRDLUS

UrmoAndressoo
u r m o. a n d ressoo@a ri paev.ee

Edu kõigil rinnetel
Tänavune aasta on automüüjatele edu toonud nii sõiduautode
kui ka tarbesõidukite turul, müüdud sõidukite arv

Äripäev
Maarjamaa populaarseim automark on jätkuvalt Toyota, mille sõiduautosid on tänavu
müüdud juba üle 1800 ning ainuüksi mais
477 tükki.Toyota edasimüüj Amser Auto
tegevdirektori Rene Vareki sõnul uute sõiduautode suurte müüginumbrite taga ühest
ja selget põhjust ei ole. “Kindlasti on fooni
andnud nii I kui ka II kvartali üldine majanduskasv. Üldjuhul järgib autodemüükkogu
majanduses toimuvat,” selgitas ta.
Mõningal määral võis kevadist müügiedu Vareki arvates mõjutada ka aasta alguses valitsusel mõtteis olnud automaksud,
mille jõustumistplaneerisid riigijuhid aasta teise poolde. “Võibolla tegid ettevõtjad
ja eraisikud aasta alguses uut maksu kartes oma autoostud ära,” tõdes Varek, kuid
möönis, et maksuplaani mõju jääb ikkagi üldise majandusliku heaolu kasvu kõrval kahvatuks.
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kuva Toyotalembuse taga, vastas Varek, et
Toyota töökindlus on end regioonis juba
aastakümneid õigustanud. Müügiedusse
on panustanud Vareki hinnangul ka automargi Baltikumi jaotusvõrk.“Teenindusja
müügivõrgustik on optimaalselt üles ehitatud ning kõrgete klienditeenindusstandarditega. Inimesed on sellega harjunud ja
usaldavad Toyotat,” leidis ta. Toyota müügiedule on Vareki sõnutsi kaasa aidanud ka
uute mudelite väljatulek.
Kui kauakasv jätkub? “Väga raske ennustada,” arvas Varek. “Kuna Eestis on keskmine sõiduauto vanus võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega kõrge, siis tõusuks on veel
ruumi küll,” tõdes ta.
Aasta teine pool tuleb Vareki arvates tagasihoidlikum. Küll aga on ta kindel, etkasv
tuleb. “Minu ennustus on 5–6%,” ütlesVarek.
Eesti inimeste teine lemmik on Škoda.
Uusi Škodasid on tänavu müüdud 1301.
Mais löödi käed 377 Škoda sõiduauto ostuks. Škoda edasimüüja Auto100 juhatuse liikme Janek Aaviku sõnul on 10% autoturu kasv ootuspärane. “Seda ei ole põhjust
pidada kuidagi erakorraliseks või väga suureks,” tõdes ta ja märkis, et kuude lõikes tuleb mängu perioodilisus. “Üldise majandusfooni paranemise tingimustes on auto-
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se kaasa ei tooks, peab Aavik ohtudest kõige olulisemaks.
“Nagu ka paljudes teistes valdkondades,
on ka siin probleemiks valitsuse pikema
strateegia puudumine, nii Eesti autopargi
kujundamise kuika eesmärkide puhul laiemalt. Nii eelistatavate tehnoloogiate, autopargi vanuse kui võimaliku maksustamise
vallas,” arvas ta.

uut sõiduautot on tänavuse aasta esimese
viie kuuga esindustest välja sõitnud.

stabiilnekasv igati proportsioonis üldise majanduskasvuga,” sõnas Aavik.
Kasvu veab tema sõnutsi praegu eratarbija ning ettevõtete osakaal on jäänud suures piires varasema ajaga sarnasele tasemele. “Kui meie värske valitsus taas millegi
arusaamatuga autode maksustamisel välja
ei tule, siis prognoosime nii selle aasta teiseks pooleks kui ka järgmiseks aastaks vähemalt 5% kasvu,” avaldas Aavik. Just seda,
et valitsus midagi läbimõtlematut ette ei võtaks ja koos sellega koduse autoturu languturu 5–10%

VAATA GALERIID

“suur galerii:
eurooplaste tänavused lemmikautod” 1. juuni 2017
www.aripaev.ee/
auto

Rekordini on veel minna

Aavik tõdes, et vaatamata kiiremale kasvutempole, ei ületa tänavuseks prognoositav
uute autode müügi kogumaht kümne aasta tagust rekordit 2007. aastal müüdi Eestis 31 000 uut sõiduautot.“Ruumi japotentsiaali edasiseks kasvuks peaks olema piisavalt, sest Eesti majanduse tervis on kindlasti tugevam kui 2007. aastal,” arvas Aavik.Kõik eeldused tõusuks on tema hinnangul olemas, alates tõusvast palgast ja oda–

vast laenurahast, lõpetades vananeva autopargi ning inimeste teadlikkuse kasvuga,
et uus masin on turvalisem ja seda on odavam ülal pidada. “Ei saa ka mainimata jätta, et eks kogu autosektor näeb selle nimel
ka palju vaeva, et stabiilnekasv ka reaalsu-

seks saaks,” möönis Aavik.
Škoda kui automargi jätkuvatmüügiedu
põhjendas Aavik sellega, et tegu on tasakaalustatud tootega. “Usume, et Škoda tehase
toodang on tervikuna väga sobiv nii meile
kuika paljudele teistele Euroopa turgudele,
naguvõib suurenenud mahust ning tarbijate usaldusest järeldada,” kommenteeris ta.
Aavik tõdes, et mudelivalikult jääb Škoda veel põhikonkurentidele tükiks ajaks alla, kuid tõdes, et tulevikus on plaan järkjärgult ka uutes segmentides kandakinnitada.
Kui Toyota on tehingute arvult selge esimene ning Škoda selge teine, siis edasi läheb konkurents hulga tihedamaks. Näiteks
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Džamala Gassõmova, Rašad Azimov, Roman Zharkov

KONTROLLI OMA ÄRIPARTNERI TAUSTA!
+372 681 4400, inkasso@julianus.ee

Maailmapank näeb
hoogsat kasvu
Kaubandusvoogude suurenemine toob Maailmapanga hinnangul järgmisel aastal viimase seitsme aasta suurima
majanduskasvu, vahendas
MarketWatch.

Uuel aastal peaks Maailmapanga andmeil majandus kasvama 2,9% võrra, mis on 0,2%
rohkem kui tänavu. Kuna toorainete hind on tõusnud, tähendab see näiteks Venemaa, Brasiilia ja Nigeeria majandustulemuste paranemist. Ka USA jaEuroopa riikide majandusedpeaksid edenema, sest majanduskriisist taastutaksekiiremini.

Suurenenud tööstustegevus,
investeeringud ja toorainehindade tõus peaks sel aastal kaasa tooma selle, et globaalne kaubanduskasv suureneb 4%le.
Samas hoiatas Maai l mapank, et Hiina aina kasvav laenukoormus survestab sealset
majandust ja maailma ohustavad kaubandussõjad, viimast
Donald Trumpi USAkeskse lähenemise tõttu. Lisaks teatas
Maailmapank, et kuigi Trumpi
maksuplaan peaks majanduskasvu suurendama, kergitab see
tõenäoliseltka eelarve defitsiiti.
ÄRIPÄEV.EE
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LÜHIDALT

Nafta hind pööras tõusule

majandusega

Nafta hind tõusis eile pea pooleteise protsendi võrra, sest Saudi Araabia ja teised regiooni liidrid katkestasid Katariga diplomaatilised
suhted.
Katari puhul tuuakse välja, et Dohal on seos
terrorismiga ning see paneb riigi naabreid
oma julgeoleku pärast muretsema.
Nafta hind ei jätnud sellele mõistagi reageerimata. Brenti toornafta kerkis 1,42% võrra,
50,66 dollarile barrel, mis tähendab, et naftabarrel on taas ületanud 50 dollari piiri.

Riik keelas Eesti Ekspressi
lehelapsed

Ramil Khalilov osales eilsel kohtuistungil videosilla vahendusel
Tallinna vanglast.Foto: Andras Kralla

Tööinspektsioon koostas Eesti Ekspressile
väärteoprotokolli laste kasutamise eest suvises lehemüügis. Kodanike kaebuste alusel algatatud väärteomenetluse tõttu Ekspress tänavu lehelapsi tööle rakendada ei saa.

KOHUS

Terroritoetaja
tahab kiiremini
vabaks saada
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

TASUBTEADA

Eesti esimene
terrorismiprotsess

Eile arutleti Harju maakohtus
Eesti esimesel terroriprotsessil
süüdi mõistetud Ramil Khalilovi ennetähtaegsevangistusest
vabastamise taotlust.

Üldjuhul järgib
autode müük kogu
majanduses toimuvat, põhjendas
müügi

suurene mist Amserv Auto

tegevdirektor

Rene

Varek. foto:Andres
Haabu

TASUBTEADA

Octavia on rahva lemmik
Tänavuse aasta populaarseim mudel on
Škoda Octavia, mida on mai lõpuga müüdud 534 tükki. Octaviale järgnevad Toyota Avensis 418 ning Toyota RAV4 386 müüdud mudeliga.

Tarbesõidukiturg jahedam

Kuigi mais müüdi tarbesõidukeid pisut vähem kui aasta varem, on aasta esimese viie
kuuga müüdud neid 7,1% rohkem kui aasta
eest. Populaarseim automark on Citroën,
millega tehti kaupa 95 korral. Järgnes 60
müüdud eksemplariga Scania, populaarsuselt kolmas oli 55 masinaga Peugeot.

MAKSUD

Valitsus muutis taas
maksudega meelt

Möödunud neljapäeval tegi
peaminister Jüri Ratas teatavaks
plaani, et panditulumaksu asemel maksustatakse tulumaksuga kontsernisisesed laenud,
mida pole tagasi makstud viie
aasta jooksul. Kaubandus-tööstuskojast öeldi aga esmaspäeval ERRile, et neile teadaolevalt
on see ettepanek praeguseks juba kõrvale heidetud ning ühtki

ühendusega, vastas tema tegevuse teadlik toetamine ter-

konkreetset lahendust pole senini välja pakutud.
Rahandusministeeriumi
pressiosakond kinnitas, et vahepeal tulnud info kajastas läbirääkimiste seisu ja praegu
töötakse ideedega edasi, kuid
lahendusi pole jätkuvalt leitud.
Esialgu plaanis valitsus kehtestada panditulumaksu teatud kontsernisisestele laenudele ja kontsernikonto kaudu tehtavatele tehingutele, kui need
on tehtud eesmärgiga laenata
Eestis teenitudkasumit teistele
kontserni ühingutele.
ÄRIPÄEV.EE

Paast streigi ajal

Vangla iseloomustuses seisis ka,
et Khalilov on ühe korra keeldunud toidu vastuvõtmisest
põhjendusega, et talle ei meeldi toidujagaja. See pole Khalilovi sõnul tõsi. Ta ütles, et on islamikommete järgi paastunud
kord aastas ja sellest vanglat ka
alati ette teatanud.Eelmisel aas-

Hansa Candle AS otsib oma kollektiivi

MÜÜGIINIMEST
(Baltikum)

OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI SUL ON:
•

tahe tegeleda müügitööga

•

väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas

•

•

•

B-kategooria juhiluba
valmidus viibida tööülesannete tõttu töölähetuses
arvutikasutamisoskus

OMALT POOLT PAKUME:

roristliku ühenduse toetamise
tunnustele. Prokuratuur tõendas, et Khalilov oli teadlik Sazanakovi ühinemisest terroristliku

ühendusega ja jätkas tema toetamist ka pärast liitumist.
Terroriprotsess Mankoja Khalilovi üle algas Harju maakohtus

Kaitsja näeb eelarvamusi

on uusi Volkswageni sõiduautosid tänavu
müüdud 804, Renault’sid 752 ja Kiasid 680.

Panditulumaksu asemele pidi valitsuse eelmise nädala otsusega tulema kontsernisiseste laenude maksustamine, kuid
nüüdseks on seegi idee maha
kantud, kirjutas ERR.

Ramil Khalilovit ja Roman
Mankod süüdistati selles, et
nad kogusid raha ja tegid lennubroneeringuid oma sõbrale Abdurrahman Sazanakovile (endine Ivan Sazanakov), teades, et viimane võib kasutada
neid vahendeid terroristlikkusse ühendusse kuulumises seisneva kuriteo toimepanemiseks.
Hetkest, mil Sazanakov liitus
2013. aasta juulis terroristliku

Khalilov osales protsessil videosilla vahendusel vanglast.
Kohtu pressiesindaja sõnul kasutab Khalilov oma seadusest
tulenevat õigust taotleda ennetähtaegset vangistusest vabastamist, kui teatud osa tema karistusest on juba kantud. Tallinna
vangla iseloomustuses on märgitud ta kui kõrgohtlik kurjategija. Ka prokurör märkis oma
arvamuses, et ei toeta Khalilovi ennetähtaegset vanglast vabastamist, sest ta on pannud
toime raske esimese astme kuriteo, mis ohustab rahvusvahelist julgeolekut.
Khalilovi kaitsja Kristi Rande
sellega aga ei nõustunud, sest
tema sõnul tugineb vangla hinnangu andmiselKhalilovi ohtlikkusele vaid sellele, et ta on
islami usku, kuulub moslemite kogukonda ja suhtleb selle
liikmetega.
Khalilov on taotlenud vanglas talle töö võimaldamist ja läbinud ka puhastamise-koristamise aluste kursused ja osalenud sel alal vanglas ka praktikal. Esialgu keelduti talle vanglas töö andmisest, kuid kui seda lõpuks pakuti, ei saanud ta
enam töökohta vastu võtta, sest
oli jubakoristuspraktikal. Khalilov ise märkis, et tema jaoks
polnud vanglas muid sobilikke
sotsiaalprogramme, sest tal pole probleeme ei narkootikumide ega alkoholiga.
Vanglast vabanemiseks on ta
nõus elektroonilise valvega. Ta
soovib eelkõige lõpetada pooleli jäänud õpingud ja toetada
oma perekonda. Tal on kaheaastane tütar, kes sündis vanglas oleku ajal.

Eesti Ekspress on suviseid lehelapsi rakendanud oma ilmumise algusaastatest peale, üle
20 aasta.
“7–12aastased võivad teha ainult kerget tööd
reklaami, kunsti, kultuuri ja spordi valdkonnas,” põhjendas tööinspektsiooni peadirektori
asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu ERR.ee-le.

2015. aasta 23. novembril.

•

•

•

tööd huvitavas ja arenevas ettevõttes

tööd rahvusvahelises kollektiivis
õiglast töötasu

•

arenemisvõimalust

•

väljaõpet kohapeal

Kandideerimiseks saata CV koos palgasooviga
hiljemalt 16.06.2017

aadressile: personal@hansacandle.com,
tal hakkas vanglas tema sõnul
terve korrus streikima just siis,
kui tema hakkas paastuma. Hiljem selgus, et tema paastumine
on läinud kirja toidust keeldumisena. Enamik keeldujaid on
saanud selle eest distsiplinaarkaristuse, kuid Khalilov märkis,
et tema ei saanud.
Kohtunik uuris, kuhu kavatseks Khalilov vanglast vabanedes elama ja tööle asuda.
Praegu akadeemilisel puhkusel olevKhalilov lubas lõpetada
õpingud TTÜs ja hakata kohe ka
tööd otsima.

märgusõna ”müügiinimene”.

Lisainfo tel +372 5556 7060
või harri.aaltonen@hansacandle.com

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE
VAID OMA TEGEVUSELE!

REGISTRAATORID

Teine aste oli leebem
Khalilovi ennetähtaegvabastamise kohta langetab
Harju maakohus järgmisel esmaspäeval. Karistust hakkas ta
kandma 2015. aasta 13. aprillil
ja lõppema peaks tema vangistus 13.aprillil 2018.
Veel tänavu aprillis otsustas
riigikohus jätta muutmata ringkonnakohtu karistused terrorismi toetamises süüdi mõistetud tallinlasteleRamil Khalilovile ja Roman Mankole, millega mõisteti Khalilovile kolmeaastane ja Mankole kaheaastane vangistus. Harju maakohtu
varasema otsusega said mehed
veelgi karmimad karistused
Khalilovile 7 aastat ja Mankole 5 aastat.

0,5 €

Otsuse
se

–

(sisaldab km)

0€
KASUTATUD KONTORI-JA PROFIMÖÖBLI MÜÜK.
E–N 10–17, R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn

www.

|

Tel 552 6608

.ee
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Rivo Sarapik
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KONKURSS

11 säravat
müügiideed
Konkursil Parim Müügitiim 2017
osalenud võistkonnad pakkusid
välja maailma kõige tõhusamad
müüginipid. Loe, mida teevad Eesti
parimad müügitiimid teistmoodi.
Merit Pärnpuu
merit.parnpuu@aripaev.ee

© Bestsales.ee

1.

Suhtu klienti kui külalisse ja koostööpartnerisse. Elisa Tervis peab kõige aluseks õiget suhtumist ja ütleb, et
kõik on kinni suhtumises. “Kui sa kohtled oma
klienti kui külalist, siis sa lood midagi palju lähedasemat ja soojemat kui lihtsalt kliendisuhte,” ütlesid nad. “Külalist ei jäta sa ukselävele
üksi seisma ja koostööpartnerile soovid ainult
parimat.”
Müü toote kõrval ka muud väärtuslikku infot. Matsimoka on ettevõte, mille üks alustala on traditsioonid ja täisväärtusliku toidu pakkumine. “Meie
puhul on väga hästi toimiv müüginipp seotud
Inimese tervisega. Üritame kliendile selgeks
teha, et meie toodet tarbides saab ta midagi,
mis on tema tervisele kasulik.”
Toote kõrval müüvad nad ka muud väärtuslikku infot toitumise kohta: näiteks kuidas lugeda toitumise etikette ja kuidas teha õigeid toitumise valikuid.
Nad soovitavad müügis välja tuua märksõnad,
millest ettevõte juhindub, sest klient tahab
seda kuulda. Näiteks nemad nimetavad tervisega seotud märksõnu. “Tervis on väga oluline ja aina olulisemaks see inimeste seas saab,”
kinnitasid nad.
Hea müügiinimene on professionaalne probleemide lahendaja.
Visasati müügitiimi sõnul juhtub tihtipeale nii, et kui inimestele anda midagi müüa,
siis nad kipuvad muutuma liiga müügiinimesteks. “Tegelikult inimestele ei meeldi nii väga,

2.

Büroomaailma
müügimeeskond

soovitab müügiinimestel eelkõige

uskuda iseendasse.
FOTO:

URMAS

KAMDRON

3.

kui neile müüakse, sest nad tahavad ise osta ja
otsustada.” Seega peab nende arvates kõigepealt aru saama sellest, et me oleme inimeste äris, mitte asjade äris. “Keskenduge inimestele, sest inimesed ostavad, mitte tooted,” soovitavad nad.
Keskendumine inimestele seab võtmesõnaks
suhtluse. Selleks andsid nad järgmised soovitused: esiteks, kui te suhtlete kliendiga, katsuge üles leida probleem ja lahendage see, sest
siis sooritate tõenäoliselt müügi. Te peate ole-

ma professionaalsed probleemide lahendajad,
selleks et kogu aeg edasi panna. Teiseks, kui
probleemi pole, siis ära tekita seda. Alati on midagi, mida klient väga armastab, sest eksklusiivsed autod on ka üpris kulukad, aga inimesed leivad nende jaoks raha. Kolmandaks, selgita välja, kas ta on otsustaja, sest vastasel ju-

hul kulutad sa lihtsalt iseenda ja kliendi väärtuslikku aega.
Peab olema tugev usk iseendasse! Büroomaailma müügitiimi arvates saab kõik alguse
müügiinimesest enesest, tema mõtetest ja
tema maailmast. Sest mõtted on palju tugevam jõud, kui võiks ette kujutada! “Uskuge iseendasse teie oletegi maailma kõige parem

kui sa kohtled
oma klienti kui kü-

müügiinimene!”

kliendisuhte.

4.

–

5.
6.

Olge kõigepealt endaga rahul!
Eesti Energia arvates on eduka
müügi alus rahulolu iseendaga.
Müügiedu võti on järelteenindus. Credit.ee müügitiim leiab, et
müük on juhitav protsess, kus ollakse harjutud kliendi kaebuste väljaselgitamisega ja lahenduste pakkumisega. “Mida rõhuta

lalist, siis sa lood
midagi palju lähedasemat ja soojemat kui lihtsalt
Elisa Tervise müügitiim

TEHING

Erinevate kaubaaluste,
kaubakaante Ja
pakkekomponentide
tootmine,
HT töötlus

Tele2 ostis suurendas
firmaostuga mahtu
tele2 eesti ostis märtsis võrgufirma St-network ning suu-

rendas nii enda mahtu seni vähekasutatud sagedusalas, mis
võimaldab telekomifirmal suuremates linnades side kiirust
kasvatada.

www.kauba lused.comTelefon
51 05 565

invester@invester.ee

Ostutehingu taga oli Tele2
enda 4,5G-võrk uuele 4,75G-tasemele, et teenindada suuremaid andmemahte.
ST-Network OÜ ostuga saiTele2
juurde lisamahtu 2300 megahertsi sagedusalas.
Teised operaatorid selles sagedusalas ei tegutse. “Näeme
sellel sagedusel tulevikutehnoloogias tohutut potentsiaali,” ütles Tele2 tegevjuht Argo
Virkebau.
“Uue sageduse hankimisega
kindlustame veelgi oma positsiooni ja oleme tulevikutehnoloogiaks valmis. 4,75G-võrguga on võimalik saavutada sellisoov viia

seid kiiruseid nagu gigabitt sekundis, seega oleme vaid sammu kaugusel 5Gst,” rääkis ta.
Ühinemine pooleli

Märtsis telekomifirma omandusse läinud ST-Network asutati veidi vähemkui aasta tagasi, kui see eraldus elektroonikaja sidefirmastSonictest. Müügitehingu sõlmimiseni tüüris firmat Sonictesti juht Imre Kuus.
Praegu käib ühinemisprotsess,
mille järel ühineb ST-Network
Tele2ga ning eraldiseisev äritegevus lõpeb.
Uut sagedust hakkab Tele2
kasutama suuremates linnades Tallinnas, Tartus, Pärnus
ja Narvas kus koormused on
suured, nii et suuremad mahud suurendavad ka keskmist
kiirust ning tõstavad levikvaliteeti, märkis ettevõte.
–

–,
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takse vähem ja mida meie peame enda parimaks müüginipiks, on järelteenindus. See tähendab, et kui esimene leping on olemas, siis
tegelikult sealt hakkab enda toote või teenuse
tegelik müük ehk tegeliku väärtuse näitamine,
mida me suudame pakkuda.” Pikaajalise edu
võti nende sõnul just selles peitubki.
Pakkuge parimat, aga ärge tehke
hinnas järeleandmisi. Energogen
juhtis tähelepanu küsimusele: mida
klient tegelikult ostab. Ja vastas nii: klient ostab suurepärast teenindust, tahab saada kõrget kvaliteeti ja kujutad sa ette ta tahab seda
kõike saada madala hinnaga. “Kui oleme kliendile selgeks teinud, et teenindus on super, kvaliteet kõrge, siis kuhu me oleme jõudnud
hinnakauplemise juurde.” Ja see on koht, kus
on nende arvates tarvis kliendile meelde tuletada, et need kolm asja koos ei käi. “Palume
kliendil valida kolmest asjast üks, milles nad on
nõus järeleandmisi tegema. Kui see ei ole kvaliteet ega teenindus, siis me lööme selle tehingu lukku.”
Julge erineda ja eksida! Elisa Raamatu müügitiimi tunnuslause edukaks müügiks kõlab nii: “Ära karda
eksida!”. “Tihti kardame, et äkki klient ei vajagi
meie toodet, kuid sellega rikume juba eos tulemuse. Eksimine viib arenemise suunas vaid
siis, kui me pärast ebaõnnestumist vaatame
peeglisse ja küsime endalt, mis läks valesti või
mida oleksin saanud teha teisiti.”
“Kehv müügimees süüdistab alati klienti vales
valikus, edukas aga hoopis iseennast,” ütlesid
nad. Nad ei soovita käia kellegi teise sisse tallatud rada, mõeldes, et ainult nii on õige müüa,
sest väike kõrvalekalle võib viia sinu isikliku
eduka müügistrateegiani.
Võta müüki kui seiklust.
Greencarrieri sõnul oleks see liiga
lihtne öelda, et leidke endas X-faktor ja hakake müüma. “Tegelikult on müük palju enamat müük on seiklus!” ütlevad nad.
Nende müügisoovitus on õppida selgeks rohkem kui üks müüginipp ja neid iga päev kasutada. Näiteks olge konkreetne või siis olge
tore. Tegelikult tuleb olla nagu kameeleon, et
kohanduda vastavalt olukorrale. Usu endasse,
ole enesekindel, ole kameeleon.
Naerata! Ehituse ABC parim

7.

–

–
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toimetaja Rivo Sarapik

tel 667 0111
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KOHTUVAIDLUS

Äripäev seljatas kohtus internetikiusaja
Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

Anonüümsete solvangute
autor hages pärast tema isiku avaldamist Äripäeva, aga jäi

kohtusaagas kaotajaks.

Jõustus kohtuotsus vaidlu-

ses, kus Äripäeva ajakirjaniku-

le anonüümses kommentaariumis hädatappu soovinud ja

hulga muid isiklikult solvavaid
kommentaare jätnud Jaanika
Korka (43), kes tema isiku ja tegevuse avalikustanud Äripäeva
hages, kaotas ja peab kandma
ka suure osa Äripäeva kohtukuludest.

Tegemist on pikaleveninud
vaidlusega, mis algas pärast Äripäeva 2011. aasta oktoobris ilmunud artiklit “Kui sõnavabadus muutub süljekausiks” ning
veebis ilmunud videot “Veebiterror tulebavalikuks”. Artiklid
kajastasid Äripäeva teekonda
roppkommentaatorite paljastamisel ja tutvustasid kõige räigemate kommentaaride autoreid.
Otsustasime toona mõne ano-

nüümse kommentaatori avalitoimetuse talu-

kustada, kuna

vuse piir sai ületatud.
Ü ks räigemaid kom menteerijaid oli ravimifirma Algol

Pharma endine ärijuht, toona
äriregistri andmetelmeditsiiniseadmete ja apteegikaupade
müügiga tegeleva firma Lorenzo
Pharma kontaktisik olnud Jaanika Korka, kes kaebas pärast tema isiku avalikustamist kohtusse Äripäeva ja ka lugusid refereerinud Õhtulehe ning Kanal 2.
Korka väitis kohtule, et Äripäev
on kommentaare võltsinud ehk
sisuliselt väitis ta, et Äripäev ise
on oma ajakirjanikku solvanud
ja ähvardanud kommentaarid
osaliselt fabritseerinud.
Harju maakohus menetles
Korka hagi rohkem kui kolm

aastat, kusjuures kohtunik soovitas Korkal

hagist loobuda. Lõpuks otsustas maakohus mullu 4. mail jätta Korka hagi rahuldamata ning osapoolte menetluskulud Korka kanda. Sama otsustas hiljem ka Tallinna
ringkonnakohus ning äsja, aasta aega pärast maakohtu otsust
ehk 29. mail otsustas riigikohus
Korka kassatsioonkaebust mitte menetlusse võtta ning jätta
kassatsiooniastme menetluskulud Korka kanda. Sellega jõustus kohtuotsus, mis jättisKorka
hagi rahuldamata niiÄripäeva,
Õhtulehe kui ka Kanal 2 vastu.

8.

9.

–

10.
11.

müüginipp on naeratus, mis
peab sisaldama nutikust, ava-

tust, enesekindlust, rõõmsameelsust, aktiivsust, tooteteadlikkust ja ausust.
Maanda kõik hirmud toote ees.
Elektrilevi müüginipp on lihtne:
võta ostjalt hirm toote ees ära.
Nad seletavad: müüme elektriteenust ja kui
klient ütleb, et ta ei soovi seda, siis vastame,
et jah, me mõistame, kuid paljud on sedasi arvanud, aga siis avastanud, et see toode aitab
päästa elusid, säästa vara ja hoida ära elektrikatkestust. Mis te arvate, kui palju teie ettevõttes üks tund elektrikatkestust maksab?

Kohtla-Järve linnavalitsus võõrandab
avaliku enampakkumise korras:
Illuka vallas Konsu külas asuv
kinnistu Kurtna Noortelaager
(registriosa nr 2879507, katastritunnus
22901:003:0131, pindala 12,90 ha)
alghinnaga 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat)eurot.
Enampakkumine toimub 21. juunil 2017 kell 10.00

Kohtla-Järve linnavolikogu saalis (Keskallee 19).
Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised

kui ka juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada
hiljemalt 20. juunil 2017 kell 15.00 aadressil Järve linnaosa,

Keskallee 19, kab 103, tel 337 8500, järgmised dokumendid
kinnises ümbrikus märgusõnaga “Enampakkumine objekti
–

asukoht”:
•~

KINNISVARA

Tallinna korterid
lähevad kallimaks
Mais ulatus Tallinna korteri-

te mediaankeskmine müügihind ruutmeetri kohta üle 1600
euro, müügihind tõuseb seejuures kõikides linnaosades.

Mais tehti pealinna korteriturul kokku 848 tehingut, samas kui aasta varem samalkuul
vahetas omanikku vaid 797 korterit. Müüdud korterite keskmine suurus oli 57 ruutmeetrit.
Ühe ruutmeetri mediaanhind oli seejuures 1613 eurot
ehk 6,4 protsenti rohkem kui
1516 eurot aasta varem, samal
kuul. Aritmeetiline keskmine
hind oli 1664 eurot ja kasv aastavõrdluses 5,7%
Mai pole sugugi erandlik
müügihinnad ja tehingute arv
on Tallinnas aastaga üles liikunudkõikidel kuudel ning ka viie
kuu arvestuses kokku.
Viie kuuga tehtikorteriturul
pealinnas kokku 3993 tehingut,
–

•~

•~

•~

mida on 10,8%aasta varasemast
rohkem. Rahas mõõdetunaandsid tehingud kokku üle 388 miljoni euro.
Ruutmeetri kohta oli mediaanhind viie kuu jooksul
1620 eurot ehk 8,6% enam kui
aasta varem samal ajal. Aritmeetiline keskmine hind hüppas aga 1566 eurolt koguni 1706
eurole.
Keskmist tõstsid ootamatult palju ilmselt suurtehingud
näiteks on tänavu tehtud ühe
korteriga 1,48 miljoni euro suurune tehing, kusjuures hiigelhinnaga müüdud korteri pindala jäi 41–55 ruutmeetri vahemikku.
Kõige vähemehk 1,2%kasvas
mediaanhind ruutmeetri kohta viie kuu arvestuses Mustamäel, kõige rohkem ehk 11,9%
aga Kristiines.

•~

•~

avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks
esitatud tingimustel;
pakkuja nimi ja postiaadress;
füüsilistel isikutel isikut tõendava dokumendi koopia
(või notari volitus);
juriidilistel isikutel isikut tõendava dokumendi koopia ning tollija maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
pakutud hind sõnadega kirjutatud;
tõendid enampakkumises osalemiseks osavõtutasu
ja tagatisraha tasumise kohta.

Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on
31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku enampakkumise tagatisraha suurus on
1% kinnistu alghinnast.

–

ÄRIPÄEV.EE

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasuda

Kohtla-Järve linnavalitsuse arvelduskontole
EE362200221011911682, SWEDBANK.
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toimetaja Rivo Sarapik

tel 667 0111
6. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee

UURING

Naised on paremad investorid
tootlus 8% juurde, on 1% suurune vahe
üpriski kõnekas.

Teadlased on jõudnud
järeldusele, et naised on
meestest paremad investorid.
Selle peamine põhjus
on meessuguhormoon
testosteroon.
Mehed hajutavad

ne

Eestis naised samuti esimesed
Meeste ja naiste edukust investeerimisel on

oma portfelli liiga
vähe, ütles meeste
ja naiste edukust
börsil võrrelnud
Tallinna Tehnikaülikoolipanganduse jarahanduse
õppetooli lektor

Pille Ivask
kaasautor

Kristjan Liivamägi.

2001. aastal ilmus uuring, millest ilmnes, et

naisinvestorite investeerimisportfelli aastane tootlus ületas meeste oma keskmiselt
umbes 1% võrra. Kui toona jäi õhku palju
küsimusi, siis nüüd ilmunud uuring aitab
vähemasti veidigi mõista, miks on naised
paremad investorid.
Caltechi, Whartoni ja Westerni ülikooli koostöös tehtud uuringust selgub, et mehed kipuvad järeldusi tegema liiga kiiresti ja seetõttu jääb neil puudu põhjalikkusest. Naised see-eest otsustavad küll aeglasemalt, ent suudavad näha investeerimisobjektiplusse jamiinuseid ning on rohkem
analüütilised.
Uurijad testisid oma hüpoteesi testosterooni mõju kohta kahel grupil meestel. Esimesele grupile anti testosterooni sisaldavat
geeli, teisele anti samasugust geeli, ent see
ei sisaldanud testosterooni. Uurijad leidsid,

FOTO:

Raul Mee

Me usume,

et suurt kauplemist finantsturgudel põhjustab see, et

ollakse ülimalt
enesekindlad.
meeste ja naiste
käitumist börsil
uurinud teadlased

et katsealused, kes manustasid meessuguhormooni sisaldavat geeli, tegid otsuseid
kiiremini ja emotsiooni ajel. Selle tulemusena langetati sageli ka vale otsus. Uurijad
järeldasid, et nimetatud hormoon tekitab
inimeses suurema enesekindluse ning tunde, et tema esimene mõte on kindlasti õige.
Mis teeb otsused erinevaks?

Kuigi selle uuringu tegijad ei julgenud
kindlalt väita, et just meessuguhormoon
on see, mis teeb meestest naistega võrreldes

kehvemad investorid, võiks ju mõtiskleda
selle üle, mis võiks olla naiste ja meeste erinevate investeerimisotsuste taga.

Ajakirjas Quarterly Journal of Economics ilmunud artiklist selgub, et kuna naisedteevad meestega võrreldes vähemtehinguid, on tõenäosus, et investeeringuga kõrbetakse, meeste puhul suurem. Autorid kirjutasid: “Me usume, et suurt kauplemist finantsturgudel põhjustab see, et ollakse ülimalt enesekindlad.”
Lisaks on veel mitu samalaadset uuringut leidnud seose enesekindluse, tehingute
arvu ning rahaliste kaotuste vahel.
Pidades silmas aga 2001. aasta uuringut, võib esiti tunduda, et 1% suurune tootluse vahe pole märkimisväärne. Kui aga arvestada, et USA börsil jääb keskmine aasta-

uuritudka Eestis.Tallinna börsi investorite
seas tehtuduurimuses selgitas Kristjan Liivamägi välja, et riskiga korrigeeritud tootlust vaadates on naised meestest edukamad.
“Iroonilisel kombel on neid börsil meestest vähem,” selgitas Liivamägi Äripäeva
raadiosaates “Äripäev eetris”. “Põhjus peitub
tüüpilistes investeerimisvigades. Mehed on
liiga enesekindlad, arvavad, et suudavad
turgu lüüa, arvavad, et teavad paremini ja
on targemad kui teised investorid. Seetõttu
hajutavad nad oma portfelli vähem, võtavad
sinna 1–2 aktsiat jakauplevad nendega, tehes väga palju tehinguid, mistõttu söövad
tehingutasud tootluse ära.”
Eelmises majandustsüklis saatis Tallinna
börsil edu eeskätt neid investoreid, kes olid
omal ajal hiilanudkeskkooli lõpus sooritatud riigieksamite tulemustega, omandanud
seejärel ülikoolis finantshariduse ja teinud
5–10 tehingut aastas.
Ligi 10000 kohaliku investori detailseid
tehingu- ja haridusandmeid kõrvutanud
investor ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor
Liivamägi võttis vaatluse alla ajavahemiku
2004–2012 ehk ühe majandustsükli.
KUULA VEEBIS

Miks on naised meestest edukamad
investorid ?

www.aripaev.ee/eetris

VÕLAD

Miljonitega petnud kalatööstus teel pankrotti
Märt

Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Maksupettus ja kahemiljoniline võlg riigi ees viib mitmel

korral Äripäeva edetabelitesse
jõudnud Spratfili kalatööstuse
ilmselt pankrotti.
Mai lõpus jõustus kohtu-

otsus, millega kalatööstus jäi

süüdi maksuametile valeandmete esitamises, et suurendada
tagasinõuet. Firma omanik ja

juht, lätlane Boriss Ustinovs ja
müügijuht AlarBorkmann said
kahe aasta ja kuue kuu pikkuse
tingimisi vangistuse.

Spratfil ise peab aga riigile
tagasi maksma 2 miljonit eurot
tasumata jäänud makse ning lisaks 120 000 eurot trahvi.
Kalafirma skeem oli üsna

lihtlabane loodi hulk varifirmasid, millekaudu tehti näilik–

ke tehinguid ning nõuti riigilt
alusetult tagasi käibemaksu.
“Käibemaksupettuste skeeme on erinevaid, kuid ühine
joon on reeglina see, et tekitatakse kauba ostu-müügitehingute ahel, mille käigus üks lülidest jätab riigile käibemaksu tasumata, kuid kauba viimasena soetanud firma esitab riigile deklaratsiooni käibemaksu tagasisaamiseks,” märkis ka
maksuameti uurimisosakonna
talitusejuhataja Peeter Paisuots.
Kõrgelt kukkumine

Harju maakohtu otsus Spratfili asjus jõustus 20. mail. Vähem
kui kaks nädalat hiljem ehk
31. mail võttis kohus menetlusse firma pankrotiavalduse, mis
vaadatakse läbi juuni lõpus toimuval kohtuistungil.

Spratfil oli tõeline edulugu.
Firma valmistas tooteid lõhest,

kilust ja räimest, klientide seas
olid suured Euroopa hulgifirmad.
Ettevõte tegi Äripäeva edetabelites tugevaid tulemusi.
Aastal 2013 oli Spratfil toiduainetööstuse TOPis neljandal kohal, esisaja hulka jõudis firma
ka tunamullu.
Paar aastat tagasi hakkas firma aga näitama nõrkuse märke 2015. aastal oli ettevõtte
käive küll 56,8 miljonit eurot,
ent puhaskahjum samal ajal
1,7 miljonit.
Aasta hiljem, mullu augustis, käivitas firmaka saneerimiskava, mis pidi kestma 2020. aastani ja oleks aidanud rahavood
stabiliseerida ja võlakohustuste
täitmise edasi lükata.
–

Spratfili klientide

seas olid suured Euroopa hulgifirmad. foto: Andras Kralla
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TV, video, ekraan,
CD-mängija, internet,
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Enesekaastunde
tervendav jõud
Kaastunne jamõistmineannavadtegutsemisindujajõudu, lasevad meil
endhästitundajaparandadahaavad. Tihti adume seila hästi, kui mõtleme
kellegi teisepeale, enda vastuolemeaga hoopiskarmimati
Iseenda kohtlemine kaastunde

ja lahkusega võib tunduda harjumatu. See võib äratada isegi kaht-

lusi: ega see ei lõpe enesekesksuse,
eneseõigustuse või enesehaletsusega?! Need on vaid mõned väärarusaamad, mis heasoovliku kaastundega seostuvad. Ometi annab
just julgustav ja lahke kohtlemine
meile pärast ebaõnnestumist jõudu
muutuda ning seda saame pakkuda
nii teistele kui ka iseendale. Niiviisi
leiame indu armastusest, mitte
hirmust.
Neuroteadlaste ja psühholoogide uuringud ning iidne meditatsioon kinnitavad, et kannatuse hetked on just need, mil on parim aeg
jagada sooja ja lahket kaastunnet.
Võibolla on tegemist evolutsiooni
nutikaima leiutise või hoopis vingerpussiga, aga kaastunde mõju
uurimine inimestel ja laiemalt

Anni Kuusik
kliiniline psühholoog ja
teadveloleku õpetaja

Ebaõnnestumised ja kannatused on elu paratamatu osa, millest keegi ei pääse. Sageli
aga hakkame tehtud vigade või läbikukkumiste tõttu nägema ennast ka inimesena
läbikukkununa. Ometi ei saa meist karmi
ja põlgliku enesekriitika tulemusel paremat
inimest, vaid tunneme hoopis pettumust ja
hakkame endas kahtlema. Enese vastu kaastundlikumad inimesed tunnevad vähem ärevust, masendust ja ebakindlust, mis kõik on
tänapäeval võtmas kahjuks epideemia mõõtmeid. Äpardusi javigu on lihtsam tunnistada,
kui sellele ei järgne karm hukkamõist, vaid
püüd mõista. Vigade väljatoomine mõistva
kaastundeta takistab uute japaremate lahenduste leidmist ja edasiliikumist.

Põlglik enesekriitika ei tee
meid paremaks,
vaid me tunneme
hoopis pettumust
ja hakkame endas
kahtlema.

imetajatel tuletab
meelde 13. sajandi
Pärsia poeedi Rumi
sõnu, et just haavad
on koht, millekaudu
pääseb meile sisse
valgus!
Kaastunne rahustab jaannab jõudu.
Heasoovlik kaastunne vabastab inimestes ja teistes imetajates peidus
oleva jõu, hoolitsuse ja armastuse
hormooni oksütotsiini. Kaastunne
on valule ja kannatusele parim
palsam, rahustades närvisüsteemi.
Rahunenult ja tasakaalukamalt oleme ka arukamad liiklusummikus
seistes, pingeliste tööülesannetega
tegeledes või lähedastega jageledes.
Olen psühholoogina südamest
rõõmus ja tänulik, et on ilmunud
-

ILMUB 15. JUUNIL

professori Kristin
Neffi eluterve ja mõnusa huumoriga vürtsitatud raamat enesekaastundest. See pakub lugemiseks
viljastavat mõtteainest, uurimistulemusi ja siiralt jagatud isiklikke
kogemusi. Praktilised harjutused ja
juhisedannavad võimaluse sõlmida
iseendaga rahu, olla kannatushetkedel armastav ning leida endas
tasakaal ja eneseväärikus.
Texase Ülikooli

Kommentaar

Välised mõõdupuud ei lase armastada
Võimeiseennast tõeliseltarmastada kätkeb
sellist jõudu,mis ei lase läbipõleda ja aitab
nii endalekui ka teistelerasketel hetkedel
tugepakkuda.
Eesti keeles on enesearmastus mõnevõrra negatiivse maiguga sõna. Ka termin „enesekaastunne“ võib seostuda
enesehaletsusega ja paista seetõttu
ebasoovitavana. Ent igaüks, kes on
katsetanud armastava heasoovlikkuse harjutusega (originaalis metta
bhavana, inglise keeles lovingkindness
meditation), on tõenäoliselt kogenud
kaastunde füüsilist levimist. .Selle
harjutuse tõhusust illustreeriva näitena võib tuua, et suurkorporatsioon
Google on otsustanud kasutada seda
ühena oma töötajatele õpetatavatest
vaimutreeningutest. Harjutuses alus-

Lisainfo

tatakse iseendale hea soovimisest
ningjõutakse sellekaudu lõpuks kogu
maailmale hea soovimiseni.
Me elame ühiskonnas, kus enda
väärtuse mõõdupuuna nähakse
teistest ette jõudmist ja paremaks
saamist. Kristin Neffi raamat räägib
teadusuuringute ja autori isiklike
kogemuste najal, millist mõju see tegelikult meie kehale, meelele, suhetele
ja ühiskonnale avaldab, kui võrdleme
end väliste näitajate alusel teistega
ning hindame end edukuse, saavutuste, ilu japopulaarsuse armutu kultuse

tel 667 0400

•

vaatevinklist. Lääne ja ida ristumiskohast võrsunud vaimsed enesekaastunde kasvatamise meetodid aitavad

väärtustada iseennast just sellisena,
nagu me oleme, aktsepteerides sealhulgas ka kõiki oma piiranguid. Need
aitavad näha iseennast ainulaadse
potentsiaaliga indiviidina, mitte võrdluses mõne abstraktse, ühiskonnas
parajasti väärtustatud mudeliga. Huvitaval kombel ei kärbi enese aktsepteerimine tiibu, vaid aitab sageli jõuda
tõelise eneseteostuseni.

Mis mõjub motiveerivamalt kas
tagant piitsutamine või ergutuskoor? Olenemata vastusest võib ilmneda, et sisekõnes toimime enda
suhtes pigem karmikäeliselt. Rasketel
hetkedel võime märkamatult ja harjumuspäraselt öelda iseendale asju,
mis ka väga heade sõprade vestluses

klubl@aripaev.ee

-

•

Rasketel hetkedel
võime märkamatult
ja harjumuspäraselt
öelda iseendale asju,
mis ka väga heade
sõprade vestluses
kõlaksid jämedalt.

raamatuklubi.aripaev.ee

kõlaksid jämedalt.Eluga edasi minna
ja omaenda vigadest paremini õppida aitab see, kui patsutame endale
hukkamõistmise asemel mõistvalt
õlale, julgustame ja adume, et nii
nagu meie, ci ole ka mitte ükski teine
inimene siin maailmas läbinisti täius1 ik ja kõigi 1 on olnudvalu jakannatuse
hetki ka neil, kellel pealtnäha alati
kõik õnnestub.
Olen enesekaastunnet endas arendanud ning toetanud selle esilekerkimist oma klientides ja tudengites ning
rõõmustan, et seda raamatut saab
nüüd lugeda eesti keeles.
-

Marika Paaver
kliinilinepsühholoog j a
psühhoterapeut

•

pood.aripaev.ee/raamatud
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toimetaja Anu Jõgi

667 0169
6. juuni 2017

anu.jogi@aripaev.ee
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KOLUMN

Olgu pankrot,
aga kultuurne

Lõpetage peenhäälestamine

Riik peaks aitama hätta sattunud äriühingute juhatustel ka kultuurselt pankrotti minna, sest tahame seda või mitte, aga
pankrot on üks majanduse osa.
Vaatamata sellele on juba aastaid le-

vinud olukord, et enne pankrotiavalduse esitamist vahetub äriühingus juhatus ja
seni aktiivselt tegutsenud inimeste asemele tulevad täiesti võõrad inimesed, kes ettevõttest ja tema tegemistest midagi ei tea.
Selline vangerdamine juhtub eelkõige seetõttu, et seni aktiivselt majandanud juhatus ei taha end pankrotistunud äriühinguga seostada.Lisaks teeb seadus juhatuse vahetuse lihtsaks ka siis, kui firmal on
suured võlad riigi ees.
Korralikes ettevõtjates tekitab see küsimuse, miks nemad peavad pingutama, et
korralikult makse maksta, kui saab lihtsalt juhatusestvälja astuda, mehitada selle
uute inimestega ja asutada uue firma.
Nimetrikk töötab endiselt

Peale selle saab sama lihtsalt muuta ettevõtte nime, mõne aja pärast soetada uue
firma, vahetada selle nimi oma vana ettevõtte nimega ja kõik algab otsast peale. Selline võlgades äriühingute juhatuste ja nimede vahetamine ei tohiks olla nii
lihtne.
Edasi, kui juba kohus on firma pankroti
välja kuulutanud, siis on pankrotihalduri
üks kohustus moodustada pankrotivara.
Tihtilugu moodustuks see tagasivõidetavatest tehingutest, aga sageli saab siin takistuseks see, et pankrotivara hulgas ei ole
raha, et hagide riigilõivu tasuda.
Jah, ma saan aru, kui riik ütleb, et ei
ole põhjendatud kulutada kohtupidamise ressursse sellele, et tasuta arutada kahe
eraõigusliku isiku vahel tehtud tehingute kehtivust, kuid riigilõivust vabastamine võiks olla seadustatud vähemalt sellistel juhtudel, kui pankrotihaldur tõendab
kohtule, et võlausaldajate hulgas on ka
riik. Kuna pankrotimenetluses kehtib võlausaldajate võrdse kohtlemise printsiip ja
kuna pea kõikides juriidiliste isikute, aga
ka paljudes füüsiliste isikute pankrotimenetlustes on võlausaldajaks ka riik, siis
võidavad riigilõivust vabastamisestkõik.
Suur osa pankrotiavalduse menetlemistest lõpeb pankrotti välja kuulutamata
raugemise tõttu, sest pankrotiavaldust esitades on võlgniku juhatuskogu vara müünud või muul viisil n-ö välja kantinud ja
pankrotivaras ei ole vahendeid vara tagasivõitmise hagidelt riigilõivu tasumiseks.
Kui vara tagasivõitmise hagidelt riigilõivust vabastamine seadustatakse, võiks
see vähendada menetluste lõpetamist raugemise tõttu.
Ly

Riik lõpetagu peenhäälestus riigikorralduses kui endal ideid napib, helistage Jüri
Raidlale.
–

Möödunud poliitikanädal
oli märgiline. Kunagi varem ei
ole ettevõtlusorganisatsioonid
nii arvukalt valitsuse poliitika vastu protestinud. Vaatame
tagasi, mis meid on siia punkti toonud.
Viimasel üheksal kuul on
Eesti rahvas saanud jälgida
kahte suurt poliit-show’d. Nendeks on peenhäälestava valitsuse surm ja nn suurte asjade
tegemise valitsuse sünd. Peenhäälestuse lõpp Eesti poliitikas oli loogiline. See on ikka nii, et kui majandus ei arene, hakatakse otsima probleeme riigijuhtimises. 2015 kevadel võimule tulnud uut koalitsiooni, taas eesotsas Reformierakonnaga, ülemäära aktiivses majanduspoliitikas süüdistada ei saa. Välja arvatud edukalt käivitatud haldusterritoriaalne reform, vähemalt ettevõtjate jaoks märgilisi samme

rid rääkisid nagu ühest suust,
et mõttetu reformierakondlik
poliitika-eera on nüüd läbi.
Kui me nüüd pool aastat hiljem hindame selle nn suurte
asjade valitsuse saldot, siis mõningaid suuri asju on ka juhtunud need on valdavalt seotud
rahakülviga. Poliitika nurgakiviks olev maksureform, mis
tõstab maksuvaba miinimumi
viiesajale eurole, on loomulikult suur muudatus. Ometi on
selle majanduslik japoliitiline efekt rohkem kui kaheldav.
Seda enam, et selle hinnaks
on mitme majandusvaldkonna asetamine suitsiidieelsesse seisu. Õlleaktsiisi rekordiline kasv, gaasiaktsiisi tõus, pangamaks, suhkrumaks, pakendiaktsiisi suur tõus. Lugu Eestist kui atraktiivse ettevõtluskeskkonnaga riigist on igatahes saanudkõvasti kannatada.
–

Ott Lumi
poliitikavaatleja ja suhtekorraldaja

Suurte asjade
valitsuse suured
reformid jäävad
ootama aega, kui
minister Sesteri
maksuveski lõpuks rikki läheb.

Kus see erinevus siis on?

Kindlasti on positiivne valitsuse julge otsus investeerida uutesse infrastruktuuriobjektidesse, nagu raudteevõrk, Tallinna–Tartu maantee, Pärnu
lennujaam ja täiendav 200 miljonit tervishoidu.Paraku ei
kaasnenud tervishoiu rahasüstiga ühtegi uut ideed, kuidas
süsteemi muuta, ja nii klassifitseerub seegi pelgalt ühekordse
rahakülvina.
Lõviosas poliitikavaldkondades ei erine peenhäälestuse koalitsioon ja suurte asjade koalitsioon, vähemalt senimaani, üksteisest absoluutselt. Näiteks mis puudutab riigi äriühingu asjade korraldust, siis ei ole toimunud midagi olulist. Riigiettevõtteid
ei ole suudetud erastada ega
börsile tuua. Mõlemas valitsuses olnud minister Sven Sesteri juhtimisel on välja töötatud
igasugu dokumente roheline javalge raamat seni puuduvad vaid teod. Suurte asjade
valitsuse suured reformid jää-

nappis.

Ettevõtjate hulgas levis arvamus, et vaja on aktiivselt toimetavat valitsust, kes julgeks
otsustada ja reformidega katsetada. Muidugi, suure tõenäosusega purjetataks endiselt va-

na alusega kalda lähedal, kui
ei oleks toimunudfarsiks ku-

junenudpresidendivalimisi,
kus Reformierakonna saamatus suutis läbi kukutada tugevaimad ja legitiimsemad kandidaadid.Rest is a history, nagu
öeldakse, aga tegelikult põnevaks alles läks.
Rahakülv laia käega

Mullu novembris toimus pööre, tekkis niinimetatud suurte asjade tegemise valitsus, vähemalt koalitsioonipartnerite
sõnul. Kadri Simson: “Küsimus
on juhtimises, sest peenhäälestus ei hoia enam mootorit töökorras.” Kõik valitsuspartne-

–

–,

vad ootama aega, kui minister
Sesteri maksuveski lõpuks rikki läheb.
Asju, millega tegeleda,
peaks olema. Võtame kas või
artikli “Meil on 10 miljardit ja
meilvõiks olla plaan?” (ÄP 23.
märts), milles Tallinna börsijuht Kaarel Ots pakkus välja, et rahandusministeerium
võiks mõelda, kuidas korraldada riigivõlakirjade süsteemi ja
inimesi hoiuseid investeerima
suunata. Kas me oleme kuulnud vastust?
Ja mina endiselt väga ootan, et riik lõpetaks peenhäälestuse riigikorralduses. Kui
endal ideid napib, helistage Jüri Raidlale. Suurte asjade valitsus isegi ei kõnele viimasel ajal
enam keskvalitsuse reformimise vajadusest, kui jätta välja
piinlikult jõuetu ja resultaadita debatt sisekaitseakadeemia
kolimisest.
Üks suur teemadering seondub ka riigikapitalismi ohjeldamisega, millega ei tegelenud
ei eelmine ega tegele praegune
valitsus. Eesti Energia on jätkuvalt nagu riik riigis. Näiteks
võiks tuua Tootsi tuulepargi
juhtumi ja VKG vaidluse Eesti Energiaga ressursi üle, mille ühine tunnusjoon on see,
et mis on lubatud Jupiterile, ei
ole lubatud härjale. Ja kui keegi tahab midagi peen- võijämehäälestada, siis oleks paslik
võtta ette ka riigi regulaatorid,
mis väga ei toimi. Näiteks konkurentsiameti järelevalve turgu valitsevate ettevõtete üle on
pehmelt öeldes olematu.
Kokkuvõttes on viimased
üheksa kuud olnud Eesti poliitikas päris kõva retooriline tulevärk, kus uute vaenlaste leidmine üleöö ei ole üldse mingi
probleem. Võiks öelda, et Eesti poliitika on praegu lõunaeuroopalikult kuumavereline ja näha on, et see pinge kerib üha ülespoole, eriti rahvusküsimuses.
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Hakake ebastabiilsusega harjuma

Müürsoo

pankrotihaldur

Maksupoliitika üldised raskused algavad sellest, et elus on
vaja ühteaegu nii stabiilsust

Heido Vitsur
presidendi majandusnõunik

kui ka muutusi.

Kui vara tagasivõitmise hagidelt
riigilõivust vabastamine seadustatakse, võiks see vähendada menetluste lõpetamist raugemise tõttu.

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

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

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

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

www.aripaev.ee/tellimine

Ja muutusi mitte üksnes see-

pärast, et üks või teine maks

või kogu maksusüsteem halb
või iganenud oleks, vaid seepärast, et elus on peale põhiliste inimõiguste vähe sellist, mis
ei muutu. Samas võivad mis tahes eluvaldkonnas toimunud
muutused nõuda kogu sotsiaalmajandusliku korralduse
tõsist inventuuri.

–

Robotid on juba kohal
Võtame näiteks mitte enam sil-

mapiiril terendava, vaid juba
kättejõudnud digirevolutsiooni ja elanikkonna vananemise. Need kaks kokku muudavad järgmise veerandsajandi
jooksul meie elu rohkem, kui
seda tegid möödunud poolteist sajandit. Nende toimel
muutuvad töötamise iseloom
ja töösuhete stabiilsus. Viima-

Kas saada viimase

võimaluseni kasu senisest maksusüsteemist või

hakata kohe kohanema
turbulentse maailmaga?
ne neist ka töötamise regulaar-

suse, geograafilise asukoha ja
töökohtade ning kutsealade

paljususe poolest.
Kuidas automaadid ja robotid lihtsaid masstööle orienteeritud töökohti kaotavad, näeb
igaüks pangaautomaatide ja
kassade kasutamise pealt. Kui
ühest kaubanduskeskusest läbi astusin, oli seal 16 tavalisest
kassast töös kaks, kuid 12 iseteeninduskassatkasutas kümme inimest. Selleks muutuseks
on kulunud üksnes mõni aasta.

Ma ei tea, milline on maksusüsteem 25 aasta pärast, kuid
olen kindel, et me ei saa oma

järeleproovitud maksusüsteemi siis kuigivõrd kasutada. Aktsiisid on ilmselt ainukesed, mis eriliste muutusteta alles jäävad. Teised maksud peavad muutuva maailmaga kohanduma. Nii kohalikul kui ka
riigi tasandil.Kuid mida need
tasandid e-riigis üldse tähendavadki?
Maksusüsteemi tohib muuta
Ma ei arva, et koalitsiooni kavandatud maksumuudatused
meid otse tulevikusüsteemi
suunas viivad, kuid nad teevad
ühe kasuliku teo. Nad on algatanud diskussiooni Eesti maksusüsteemi üle ja hakanud kõigutama arusaama, et meil ongi
kogu ettenähtavaks ajaks olemas universaalselt sobiv maksusüsteem, mida muuta ei tohi.
Seda meie maksusüsteem
päris kindlasti ei ole. Esial-

gu aga on meil palju olulisem
aru saada, et meeldib see meile või mitte, tuleb hakata elama vähem stabiilses maksusüsteemis.
Ma ei oska hinnata, kumb
oleks meie ettevõtjatele kasulikum: kas saadakuni viimase võimalusenikasu senisest
maksusüsteemist või alustada
kohe kohanemist eluga senisest turbulentsemas maailmas.
Meie ettevõtjad on seni olnud tänu maksusüsteemi ja
maksumäärade stabiilsusele
erandlikult heas olukorras ja
see on meie majanduskasvule
ja ka üldisele heaolulekasuks
tulnud.Kuid paraku sellises
ulatuses, et oleme oma elukorralduses sotsiaalse poolega nii
Euroopa Liidus kui ka OECDs
kõige viletsamate hulka vajunud. Ja seda vaatamata sellele, et saame sotsiaalprobleemide lahendamiseks tuge Euroopa Liidult. Tundub, et miski on
siin tasakaalust väljas.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Konksuga
küsimused
Kolm Eesti parimat juhti selgitavad, keda nad
enda ülemuseks soovivad, miks poliitikasse ei
kipu ning mis maksu nad kehtestaks ja millise
maa pealt pühiks. Tegemist on konkursi Parim
Juht 2017 finalistide Andres Allikmäe, Viljar
Arakase Ja Bo Henrikssoniga.
–

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

700

ehitajale makstud musta palga on
avastanud Soome keskkriminaal-

JUHTKIRI

politsei Helsingi piirkonnas. Tege-

Pensioniea kukkudes
ei kao aru kuhugi, ausalt

mist on Soome kõige ulatuslikuma
palgamaksupettusega.

Valitsuse ja eelkõige rahandusministeeriumi väikeseks võidukaks
sõjaks võiks saada pensioniraha paindlikuma kasutamise eelnõu.
Pikka aega ette valmistatud pensionisüsteemi korraldavasse eelnõusse tekkis eelmisel nädalal sätteid, mis annaksid tulevasele pensionärile rohkem võimalusi pensioniraha kasutada kui vaid kolme kindlustusseltsi regulaarsed väljamaksed.

Äripäeva hinnangul on pensionisaaja
suurem otsustusõigus mõtlevale inimesele
kasulik, teeme ära.
Suurem osa pensionile minejaid saaks
eelnõuvaidlusi tekitanud sätte järgi valida
kindlustusseltsiga sõlmitud pensionilepingu asemel ka fondilepingu. Kui seni on valikus kolm kindlustusseltsi, siis plaani järgi
ilmuksid kõrvale ka pensionifondid.
Ja kui fondis olev summa ületab 123 160
eurot, võiks tulevane pensionär selle koguni korraga välja võtta. See on küll enneolematu vabadus, aga rahustaks muretsejaid:
et selline summa koguda, peab lähemal
kümnel aastal pensionile suundujatel olema ette näidata vägagi korralik palganumber ja õnnestunud pensionifondi valik.

Mõistus ei jää töökohta maha

Südamevalu selle pärast, et inimesed võivad teharumalaid otsuseid nii olulises küsimuses nagu pension, pole kuigi tõsine
takistus. Palju tõsisema otsuse ehk valiku,

millises fondis oma pensioniraha kasvatada, on need samad inimesed teinud. Valida on olnud agressiivsed, progressiivsed
ja millisedkõik veel fondid, kokku paarkümmend varianti, on olnud meelitamist
ja moosimist ja on õnnestunud. Tööelu
lõpetades aga justkui jääks kaine mõistus
töökohta maha, pensionile minejat enam
valiku tegemisel usaldada ei või.
–

Riskida lubatakse edukamatel
On tõsi, et kui

lubada pensioniraha edasi investeerida intressiriskiga fondidesse, võib halbade asjaolude kokkusattumisel pensionär saadakätte ka väiksema
summa, kui oleks saanud eluaegse lepingugakindlustusseltsilt. Vähemalt mõnel
ajal. Siiski on tõenäosus fondiga liitudes
elukalliduse tõusuga sammu pidada siiski
suurem kui seltsiga asju ajades.
Ja pealegi lubab plaan oma pensionirahaga toimetama hakata ikka ainult neil,
kes oma eluga seni ise hakkama saanud:
nende palk on keskmise ringis, nad on endale tööaja jooksul valinud hea protsendiga kasvanud pensionifondi, nende pealt
on tööandja maksnud korralikult makse.
Need on inimesed, kellel on pensionifondi kogunenud vähemalt 35 200 eurot. Pole

mingit põhjust arvata, et nad pensioniealiseks saades esimese emotsiooni pealt otsuseid teeks.Kelle pensionimaksetest on põhjusel või teisel kogunenud väiksem summa,
nende ees on ainult üks tee.
Nii nagu päris arvestatav hulk inimesi jättisvälja võtmata oma madalapalgalise
soodustuse, jätab osa inimesi kasutamata
ka võimaluse oma pensionirahaga ise toimetada. Elu lõpuni kestev leping kindlustusseltsiga on turvaline, osa pensionäre valib ikka kindlustusseltsi püsivalt välja arvestatud maksed ja oodatava eluea tabelid.
Mängijaid tuleb juurde

Kindlustusseltside vastuseis on mõistetav,
neil on kõik arvutused tehtud ja kasumiprognoos paigas ja nüüd siis selline säte.
Osalt probleem selles aga ju ongi, et
pensioni maksab välja ainult kolm kindlustusseltsi, konkurentsi väga pole, mis
sunniks kliente ahvatlema soodsamate tingimustega. Fondid lisaksid paletile värve.
Inimese söögi ja joogi üle otsustamist
enda peale võttev valitsus (suhkrumaks ja
alkoholiaktsiis) näitaks selle sammuga, et
ta ikka usaldab oma riigi kodanike tervet
mõistust.

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS

I
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Pole ju mingit maksupoliitikat
Et saaksin kas või naljaga pooleks hinnata valitsuse maksupoliitikat, peaks neil kõigepealt
see maksupoliitika olema.

Mul ja paljudel teistel ettevõtjatel kindlasti ka on tunne,
et tegelikult seda pole. Ei strateegiat ega pikaajalist vaadet
tegu on väga lühivaatelisekatteallikate otsimisega. See maksudega käkerdamine on aga
väike mure strateegia puudumise kõrval. Hädasti oleks vaja otsust, kas tegutseme suurtootmise siia meelitamisega,
kiire ärikeskkonna loomisega,
kõige rohelisem olemisega või
–

Sass Henno
üritusturundaja

näiteks PõhjaEuroopa tarbimisMeka ehitamisega.
Aga ega opositsiooni visioo-

Eesti on juba pikalt
argade juhtide pantvan-

gis, kus ostetakse töö-

riistakaste, aru saamata,
mida remontida on vaja,
peas kummitamas hirm,
et ainult tulemus kõigile

meeldiks.

nivaegust vaadates ka head
tunnet teki. Kardetakse teed
valida jaräägitakse pseudojuttu, kartes, et sisukam asi ei kõneta. Turunduskonsultandina
ütlen oma klientidele alati, et
ükski strateegia pole halb, kui
see on täidetud nutikate taktikaliste tegevustega. Üksikule
saarele sattunu elu võib päästa
nii avamerele parvetamine kui
ka laagrisse jäämine. Aga kui
parvetama hakkad puuoksal
või laagrisse jäädeskogu saare

tel 6 803 505

märgulõkkeks lagedaks põletad, oled ruttu kindel laip. Eriti loll on see, kes proovib kõiki
taktikaid ühendada enne strateegilist otsust langetamata.
Seal Eesti praegu on. Juba väga pikalt argade juhtide pantvangis, kus ostetakse tööriista-

kaste, aru saamata isegi seda,
midaremontida on vaja, peas
kummitamas hirm, et ainult
tulemus kõigile meeldiks. Seepärast tahaksinka valitsusele
öelda, maksud võivad olla samuti OK, kui need täidavad osa
mingis loogilises eesmärgis.
Kuid seni on näha, et ei täida.

mob 56 505 898

info@laduks.ee

Tea,

mis toimub!

logistikauudised.ee
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0136
6. juuni 2017

juhan.lang@aripaev.ee

IPO

Suured ja tuntud
idufirmad
hoiavad endiselt
börsilt eemale
USA turul, mis peaks saama enamiku
suurte idufirmade koduturuks, on volatiilsus
ajalooliselt madal ja tehnoloogiasektor rallib.
See on toonud uusi firmasid börsidele juurde,
kuid tuntuimad nimed, nagu Uber, Spotify ja
Airbnb, hoiavad endiselt eemale.
Rahahunnikute otsas
istuvad ja uusi
kasvuvõimalusi
otsivad ettevõtted võivad osa

firmasid enne
börsile jõudmist
ära napsata.
New Enterprise
Associatesi partner
ScottSandell

Fredy-Edwin

Esse

kaasautor

Uute börsifirmade kaasatud raha hulk on
kasvanud viimase nelja aasta kõrgeimale
tasemele ja üksjagu ettevõtteid valmistub
veel sel aastal oma aktsiate avalikuks esmaemissiooniks ehk IPOks. Selle aasta esimese nelja kuuga on firmad USAs kaasanud üle 18 miljardi dollari, mis on üle nelja korra rohkem võrreldes mullusega, selgus Dealogici kogutud andmetest.
Bloombergi anonüümsete allikate sõnul valmistub börsidebüüdiks andmeanalüüsi pakkuja MongoDB, kes on jubapalganud GoldmanSachsi ning Morgan Stanley IPO garanteerijaks. Viimase finantseerimisraundi käigus hinnati firma väärtuseks 1,6 miljardit dollarit ning asjaga kursis olevate inimeste sõnul peaks firma turuväärtus börsile jõudes kindlasti suurem
olema.
Andmehaldusega tegelev Switch on
palganud endale Goldmani jaJPMorgan
Chase’i appi IPOt tegema ning prognoosi järgi kasvab firma turuväärtus üle 2
miljardi dollari.Kaabeltelevisioonifirma

Altice USA valmistub avalikult turultkaasama üle miljardi dollari, mis tõstaks firma turuväärtuse 20 miljardist dollarist
kõrgemale.
USA peamised aktsiaindeksid on tänavu saavutanudrohkem kui 30 kõigi aegade tippu ning tehnoloogiasektor on seda tugevat rallit vedanud. Põhimõtteliselt
ei tohiks olla paremat aega börsile minekuks kui praegu, kuid sellised tuntud idufirmad nagu Uber, Spotify, Airbnb hoiavad avalikult turult eemale.

2,1

VÕRDLUS

selle aasta algus on olnud aktiivsem
kui paaril viimasel
aasta esimese nelja kuuga USA börsidelt IPOdega kaasatud raha,

miljardit dollarit on praegu Twilio turuväärtus,

mld USD
30

mis on oluliselt kõrgemal
viimasest rahatõstmise
ringist erafirmana.

25

18,3

Lootus taastumiseks püsib

20

Prognoosi järgi ei lähe ükski nimetatud
firmadest börsile enne 2018. aastat. Asja-

tundjad on üllatunud sellest trendist, sest
turutingimused peaksid nende hinnangul firmasid börsile meelitama.
Investorites on nüüd tekkinud lootus,
et aastaid virelenud IPO-turg võib hakata
lõpuks taastuma. Viimaste aastate üks tähelepanuväärsemaid IPOsid toimus märtsis, kui sotsiaalmeediaettevõte Snap tuli börsile 24 miljardi dollarise turuväärtusega. Kuigi Snapi aktsia hind on turul olles odavnenud, on see endiselt kõrgemal
17dollarisestIPO-hinnast.
2015. aasta teises pooles levis hirm erainvestorite ja firmade seas, et aktsiaturud

15

10

5

0
2008 2009 2010 2011
AllIkAS:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

DeAlOgIc

Juhtimisoskuste kool
29.08

–

Praktilised töövahendid meeskonna igapäevaseks juhtimiseks

12.12.17

Kestus: 4 päeva

Margus Alviste
Klaas-Jan Reincke
Jari Kukkonen
Margo Loor
€

1 159 €(km-ga

·

Argumenteerimine juhtimises

·

1 390.80 €)

Kehtib kuni 11.06.17
Tavahind: 1 300 € (km-ga 1 560 €)

Info ja registreerimine:Renate

·

Meeskonnatöö varjatud tahud
Uus juhtimismeetod meeskonna
motiveerimiseks: töödisain
Efektiivsus igapäevajuhtimises

·

Steinberg

/

tel: 667 0282

Kehtib kuni 30.05.17
/

e-post:

Renate.Steinberg@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee

15

6. juuni 2017

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

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

1 kuu

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga
(3)

Versobank
DNB
Krediidipank

200
150

500

0,05

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

-

Citadele Pank

0,00

3 kuud

0,05

0,00

-

2 kuud

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 pank Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Eesti Krediidipank Narva 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 Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn, tel 668 8066,

tel 669 0941, faks 661 6037

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

Uber on maailma
suurima turuväärtusega idufirma, mida

pikisilmi

oodatakse

börsile.Foto: EPA

EE3300110980

24.10.2016

1.10.2017

10,00%

Finora Capital

EE3300110659
EE3300111046

10.03.2015
1.12.2016

15.03.2018
1.06.2018

9,75%

Creditstar

11,00%

Mainor Ülemiste
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110840

16.06.2015
25.01.2016

26.11.2018
1.02.2019

EE3300110972

22.09.2016

22.05.2019

-

Vega Residents EE3300111228
EE3300111079

30.05.2017
20.12.2016

30.05.2019
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

Endover Kinnisvara
PlusPlus Capital

Börs kui viimane variant?

Läinud nädalal ilmus lugu, kuidas eelmisel aastal börsidebüüdi teinud Eestiga sidemeid omav Twilio on märkimisväärselt
odavnenud ja kaotanud veerandi oma turuväärtusest pärast esimese kvartali tulemusi. Sellele vaatamata on firma 2,1 miljardi dollarine turuväärtus oluliselt kõrgemal viimasest rahatõstmise ringist erafirmana.
“Senised IPOd on hinnastatud müügiks, kuid kui investorid saavad edu maitse suhu, siis pärast seda debüteerivad firmad ei pea enam pakkuma hinnas nii

suurt soodustust,” kommenteeris The Wall
Street
New Enterprise Associatesi partner Scott Sandell. Ta lisas, et ootab

Journalile

ülejäänud aastaks börsile märkimisväärses koguses firmasid, kuid hoiatas, et rahahunnikute otsas istuvad ja uusi kasvuvõimalusi otsivad ettevõtted võivad osa firmasid enne börsile jõudmist ära napsata.
Mõni investor näeb tõepoolest, et avalik
turg on ettevõttele viimane variant. Pärast
finantskriisi on tekkinud trend, millekäigus börsidebüüte tegevate firmade arv on
märkimisväärselt vähenenud. Osa selgitab
seda trendi odava raha kättesaadavusega
väljaspool börsi ning teised ettevõtjate valikuga vältida börsiga kaasnevat lisatööd
ja andmete avalikustamist.
Antipaatiat börsi vastu illustreerib
ka muusika voogedastust pakkuv Rootsi firma Spotify, mille turuväärtus viimases ringis oli 8,5 miljardit dollarit. Spotify kaalub aktsiate nii-öelda otselistimist,
mille käigus firma ei müüks aktsiaid, ei
kaasaks lisakapitali ega kasutaks garanteerijaid erinevalt tavapärasest IPOst.
Investoritele jääb aga lootus, et tõusvad
turud ja vähene volatiilsus siiski meelitab
suuri ja tuntud nimesid börsile. Selliste
firmade jõudmine börsile toob alati uusi
investoreid japarandab börsi tervist.

emiteerimis-lunastamis-kupongimäär
kuupäev
tähtaeg

ISIN kood

PlusPlus Capital

Finora Capital

ei pruugi hinnastada nende firmasid sama
kõrgelt kui eraturg ning kardeti firmade
turuväärtuse langust avalikul turul. Asjatundjate hinnangul on see hirm endiselt
olemas. Samuti ootab eraturul firmasid
ikka veel suur hulk odavat raha, mistõttu
palju kõrgelt hinnatud idufirmasid ja ettevõtteid ei torma börsile.
Need erafirmad hoiavad aktiivselt silma peal hiljuti börsidebüüdi teinud ettevõtetel ning ebaõnnestumisedkasuks ei
tule.Läinud kuul läks kehvasti Clouderal,
mis tegi enda IPO märkimisväärselt madalama turuväärtusega kui nende viimane
rahakaasamisring erakätes firmana.

REKLAAM

7,00%

13,00%
9,25%
11,00%

12,00%
14,00%

12,50%
14,00%

intressimakse
sagedus

nimi-emissiooni
väärtus, €

maht, €

kvartaalne

100

3 000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

4 000 000
15000 000

kvartaalne
kvartaalne

1 000
1 000

5 000 000
4 000 000

kvartaalne

1 000

1 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
100

6 500 000
7 000 000

kvartaalne
kvartaalne

100
1 000

1 400 000
15000 000

kvartaalne

100

2 000 000

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

FONDID
Fondid

reKlaam
02.06

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

2,56

1,78

3,85

4,04

4,86

1,26

1,26

1,26

1,76

1,13

2,49

3,36

4,09

1,28

1,28

1,28

1,71

-0,18

-0,14

1,88

2,47

1,42

1,42

1,42

2,96

2,28

4,74

4,63

5,81

fondi maht
698 352 889
86 081 178
63 978 166
120 032 633

1,19

1,19

1,19

1,20

-0,19

-0,11

1,85

2,62

1,65

1,65

1,65

3,21

2,72

6,03

5,96

6,81

20 598 041
9 259 855

LHV Pensionifond Indeks

0,69

0,69

0,69

2,82

-

-

-

5 371 710

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond 100 Pluss, EUR

0,70

0,70

0,70

4,75

-

-

-

1,77

1,77

1,77

8,62

1,23

3,48

4,19

7,18

930 408
4 726 980

LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,79

0,79

1,97

-0,41

-0,46

0,56

1,70

539 705

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

nordea

pensions

11,32

11,43

11,43

0,81

5,02

-8,71

8,45

10,41

10,52

10,52

11,06

20,91

6,89

7,52

11 773 820,81
4 210 215,54

6,65

6,72

6,72

11,06

20,91

6,89

7,52

-

müük

NAV

02.06

estonia
ost

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

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

fondi maht

212 479 868,93
28 900 574,39

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,13

1,13

1,13

6,31

2,12

6,7

3,66

5,5

0,97

0,97

0,97

9,57

2,46

9,96

5,35

7,15

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

1,00

1,00

1,00

4,03

1,47

3,66

2,21

3,65

0,89

0,89

0,89

2,20

0,18

0,09

1,62

2,05

23 550 563,47
13 091 218,51

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,53

1,56

1,55

12,76

3,03

13,38

6,95

9,6

10 812 042,97

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,80

0,81

0,81

3,56

1,03

3,11

2,79

3,58

2 363 725,96

ost

müük

NAV

trigon asset management

02.06
riski-% aasta
aste

TEHING

Harju Elektri ost Soomes
Harju Elekter teatas, et allkirjastas 2. juunil lepinguSoome
laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy kõigi aktsiate ostuks.
Telesilta Oy jätkab oma nime ja kaubamärgi all kontserni 100% tütarettevõttena. Harju Elekter teatas, et Telesilta Oy

ostuga laiendabkontsern teadmisija oskusi laevade elektri-ja
automaatikaseadmete valmistamisel ja paigaldamisel ning
siseneb perspektiivsesse Soome
laevaehituse sektorisse.
Ettevõte teatas, et kuna tehing ei ole börsi reglemendi tähenduses oluline, osapooled tehingu väärtust ei avalikusta.

4,5

miljonit eurot
oli Telesilta
2016. aasta käive, ettevõttes

töötab 30 ini-

mest.

Telesilta Oy juhatuse esimeheks nimetati Simo Puustelli
ning liikmeteks Andres Allikmäe, Tiit Atso, Pertti Vuorinen
ja Kari Laulajainen. Viimane jätkab ühtlasi Telesilta Oy tegevdirektorina.
Konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kajastatakse Telesilta Oy majandustulemusi alates 1. juulist.
Telesilta on Soomes Uusikaupunkis 1978. aastal asutatud
ettevõte, mis on spetsialiseerunud laevade elektrisüsteemide projekteerimisele, seadmete
valmistamisele, paigaldamisele, seadistamisele ja hooldusele.
ÄRIPÄEV.EE

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondimaht

%

5 aastat

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

19,84

20,55

20,15

6,47

5,57

13,16

14,93

13,04

32,59

33,74

33,08

7,77

18,65

36,08

8,09

14,77

1 464 906,86
116 096 540,80

Trigon Venemaa

22,93

23,74

23,28

922,52

-6,39

43,04

10,82

4,99

11 459 839,95

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,

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

Kiire tee vastusteni
©Äripäev
Raamatupidaja.ee

16 INVESTOR

toimetaja Liina Laks

tel 667 0097
6. juuni 2017

toimetajad@aripaev.ee
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Äkki investeeriks
Euroopasse?

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

52 nädalat

1122,04

-0,14%

~

1130

1085

1040

995

Osalesin möödunud nädalal Danske korraldatud
maailma majandusväljavaadete tutvustamisel.
Danske Banki analüütikute Jakob Ekholdt
Christenseni ning Rokas Grajauskase juttu kuulates tekkis tunne, et Euroopasse investeerimine võib olla praegu hea mõte.
Tundub, et kodukamaral on lähitulevikus
rohkem võimalusikui Trumpi majanduspoliitikast mõjutatud USA börsil.

Tundub, et
kodukamaral

rohkem võimalusi kuiTumpi
majanduspoliitikast mõjutatud
USA börsil.

Prantsuse börsiindeks
kerkis aastaga viiendiku
punktides

5800

05.06

USD

pakutud 1,8 miljardit eurot.
See teeb 5,19 eurot aktsia kohta. Eile tõusis Sponda aktsia hind
uudise peale 22% võrra, 5,19 euro
tasemele. Sponda turuväärtus hinnati märtsis 3,8 miljardile eurole. Analüütikute teatel on
Sponda aktsia olnud viimastel
aastatel Soome üldise majandussurutise tõttu surve all.
Sponda on teatanud investoritele, et nad võiksid müügipakkumise heaks kiita.

võlakirjad

aktsiate päevane muutus protsentides

ha võrra. Samuti lubas ta viie aastaga vähendada avaliku sektori tarbimist 60 miljardi euro võrra.
Veel näeb Christensen Euroopas ohtusid Suurbritannias ja Saksamaal. Esimeses
on võtmeküsimus, kas peaminister Theresa May suudab eelseisvatel valimistel oma
positsiooni nii palju tugevdada, et Brexitikõnelustel oleks võimalik arvestada parlamendi igakülgse toega. Saksamaal on aga
põhiteemaks, kas Merkeli partei võidutseb
taas või suudavad sotsiaaldemokraadid tema edu takistada.

0,76
0,71

Microsoft
Berkshire Hathaway B-aktsia
Olympic EG
Baltic Horizon Fund
Statoil

0,70
0,10

0
–0,15

–0,54
–0,6

Ryanair

PANE TÄHELE
Maailmapank prognoosib hoogsat majanduskasvu.
Täpsemalt ennustatakse järgmiseks aastaks 2,9protsendist kasvu, mis oleks viimase seitsme aasta suurim ning lööks tänavust

–0,63
–1,04

Tallink
Apple

Viimased tehingud
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.

Ootan volatiilsust

Eksperdi juttukuulates tabasin end mõttelt, et tegelikult elan väga huvitaval ajal.
Mis minu kui pikaajalisi häid tehinguid
sihtiva investori jaoks aga sellejuures kõige tähtsam ebakindel aeg tekitab turgudel volatiilsust. Nii võin leida oma portfelli mõne fundamentaalnäitajate poolest
hea ettevõtte ning seda hetkelistest ebakindlatest meeleoludest tingitud soodsast
ostukohast.

0,2 protsendipunktiga.

UBS langetas Ryanairi ostusoovituse neutraalse ehk “hoia” peale. Samas tõstsid analüütikud hinnasihi 18,85 eurole. Tänavu on
Ryanairi aktsia kallinenud 20%.

–

Värvilised metallid

02.06

SINU ARVAMUS

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

47,29

t

531,75

Tallinn
aktsia

1914
5584

Arco Vara

447,25

Plii LME
Nikkel LME

2092
8780

Baltika
Ekspress Grupp

t

437,50

Tina LME

Masuut (1% väävel), t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

308,75

Tsink LME

t

Põllumajandus

05.06
126,15

USD/t

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

412,90
1938,00

140,90

LIFFE Pariis

2525

Väärismetallid
USD/unts,

=

Kohv NYBOT, USc/nael

20250

2,999

nael 453,59 g

05.06

05.06
sulgemis-

muutus

käive,

hind, EUR

eelm,

EUR

Harju Elekter
LHV Group
Merko Ehitus
Nordecon
Olympic EG

unts 31,105 g

Venemaa suurim kullatootjaPolyus PJSC paneb 7protsendise osaluse 700 miljoni dollari eest
Londonis ja Moskvas müüki.

%

P/E

P/B

ROE

divid.
tootlus

Helsingi

05.06
muutus

aktsia
hind, EUR

eelm,

P/E

P/B

%

divid.
tootlus

17,1

4,9%

0,84

0,7%

Alma Media

6,12

0,66

21,1

4,5

61,9

4,1%

2,55

0,0%

Citycon

2,37

3,40

15,8

0,9

6,1

2 685

9,2

9,1%

0,83

4,4%

Elisa Comm.

35,16

-0,20

21,3

5,3

4,3

16 453
66 418

2,6

48,3%

1,26

4,3%

Finnair

5,42

0,00

-

0,8

-

12,5

21,0%

2,63

1,6%

Fortum

14,39

-0,55

25,2

0,9

-

27,0

5,0%

1,35

4,4%

HKScan

3,23

0,31

-

0,5

5,0

15,0

8,9%

1,34

6,3%

-0,13

52,6

2,3

4,2

26,6%

2,34

6,0%

Kesko
Neste Oil

47,33

8,8

34,82

-1,75

-

2,2

3,7

5,76

-1,29

-

1,7

-

1,370

-1,44

410

0,290

0,00

-

1,350

0,00

4,170

1,96

9,530

-0,63

9,300

-0,53

2,6

1,420

0,71

38 644
23 611

1,680

0,00

47 461

0,365

0,00

-

32,2

1,9%

0,62

0,0%

Nokia

1,860

0,00

-

-

-2,7%

1,21

0,0%

Olvi

30,81

-0,45

18,2

3,1

2,4

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

1280,51

PRFoods
Pro Kapital Grupp

954,04

Silvano FG

2,750

0,73

24,2%

2,51

3,6%

PKC Group

23,55

-0,08

84,1

3,6

-

842,79

Skano Group

0,555

-2,63

10 718
2 270

10,4

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

118,5

0,55

7,22

2,34

-

0,5

-

Tallink Grupp

0,942

-0,63

18531

14,3

0,78

0,0%
3,2%

Stockmann

17,55

-23,0%
5,4%

Stora Enso

11,43

0,70

-

1,5

-

13,000

0,00

13,6

20,1%

2,75

4,2%

25,34

-0,28

-

1,7

3,7

14,6

15,4%

2,25

6,8%

7,61

-0,33

-

1,7

2,9

148,2

-2,1%

1,30

0,0%

-

-

-

-

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

352,25

Euroopa Keskpank

VALUUTA
Austraalia dollar

AUD

1,517

Singapuri dollar

SGD

1,555

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,873

CNY

7,651

Šveitsi frank

CHF

1,089

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

8,741

72,286

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

38,306

JPY

125,020

Tšehhi kroon

CZK

26,360

CAD

1,517

Türgi liir

TRY

3,960

KRW

1259,950

Ungari forint

HUF

308,450

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,492

USA dollar

USD

1,122

PLN

4,193

Rumeenia leu

RON

4,565

Kanada dollar
Korea won

05.06.2017

Apranga

Alumiinium LME
Vask LME

49,54

Jaapani jeen

49% aktsiad / 44% raha / 7%

Lerøy Seafood

USD/t

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

Rapsiseemned NYSE

1132,03
955,95

BÖRS

Kütused

Valge suhkur NYSE LIFFE,

+0,24%

ALLIKAS: BLOOMBERG

BÖRSIKAUBAD

Kerge kütteõli,

investeeringutel?
päevane muutus

05.06.2016

ohud. Suurimad neist
on sellel aastal seotud Prantsusmaaga.
“Prantsusmaa on olnud ajalooliselt ja on
ka praegu nagu Euroopa majanduse haige
laps,” mainis ta.
Christenseni sõnul on küll kergendus,
et Le Pen ei võitnud riigis toimunud presidendivalimisi, kuid tema arvates seisab
Macronil ees suur töö. Nüüd vaadatakse,
kas ta suudab oma valimislubadused täita.
Olgu selleks siis lubatud mahukad maksukärped, stiimulpakett, tööturureform või
avaliku sektori kärpimine 120 000 tööko-

06

varafirmale Sponda, vahendas
Reuters.
Blackstone’i teatel on ettevõtte eesmärk oma tegevust Põhjamaades laiendada Ja Spondale on

väärtus 280 761,43 eurot

on oma poliitilised

04

USA investeerimisgrupp Blackstone andis teada, et on teinud
müügipakkumise Soome kinnis-

Kuidas läheb Toomase

3800

Kuigi Christensen peab Euroopat USAst
vähem riskantseks, toob ta välja, et ka siin

02

pakkumise

PORTFELL

4200

Ka Euroopast leiab riske

Diislikütus,

5314,44

5400

4600

kuigi olukorda soovitakse rahumeelsel
viisil lahendada, on laual kõik variandid.
Sellegipoolest leidis Christensen, et globaalmajanduslik olukord paistab küllaltki hea ning nii USA kui ka Euroopa majandus on praegu tugev. “Euroopa on kahe
võrdluses helgem pool, seda nii majanduslikult kui poliitiliselt,” märkis ta.

12

10

Soome kinnisvarafirma
sai kahemiljardilise

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.

5000

2018. aastat.
Lisaks muretses Christensen Ühendriikidega seotud geopoliitiliste riskide pärast. Näiteks Põhja-Korea järjest areneva tuumavõimekuse pärast. Täpsemalt on
USA asepresident Mike Pence öelnud, et

08

TEHING

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

investor Toomas

Chistensen pidas tõenäoliseks, et Trumpil on igasuguste fiskaalpoliitiliste meetmete rakendamine küllaltki keeruline,
sest ta ei ole võimeline kongressis ja senatis olevat vabariiklaste enamust efektiivselt ära kasutama. Samuti pole midagi uut
japõhjapanevat oodata tõenäoliselt enne

Mootoribensiin,

06

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

INDEKS

on lähitulevikus

Trump suunab Euroopasse

950

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

9,200

0,22

82 379
50 353

0,694

0,00

-

1,308

0,00

621

UPM
YIT

Kymmene

aktsia

hind, EUR

05.06

Riia

Apranga

7,439

aktsia

sulgemis-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

05.06

Vilnius

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

divid.

tootlus

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,64

0,76

-

2,6

6,1

Invalda

4,350

0,00

-

1,1

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,633

0,00

28,5

0,6

-

1,030

-1,90

-

1,6

-

Grindex

6,40

-1,08

16,8

0,5

-

Latvijas Gaze

9,50

0,00

11,7

0,6

-

Siauliu Bankas

0,499

-1,38

2,2

1,3

-

10,50

0,00

14,8

1,6

-

Snaige

0,310

0,00

-

0,6

-

4,82

-1,63

15,1

1,3

-

Olainfarm
SAF Tehnika

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

Harju Elekter

Skano Group

9,7551

63,8343

+1,96%

-2,63%

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised: www.aripaev.ee/bors

Turuülevaade: investor.aripaev.ee

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
6. juuni 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

reklaam

LostPARADISE
UV PERMANENT NAIL LACQUER

Teisipäev, 6. juuni 2017
nr 108 (5706) 3 eurot

peugeot.ee/3008

PEUGEOT

3008
AUZ

AASTA

/

X
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%
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Uus Peugeot
i-Cockpit®

5

Ökonoomsed mootorid
PureTech ja BlueHDi

Head-up digitaalne
näidikuteplokk
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196€

Peugeot Liising kasutusrendi krediidi kulukuse esialgne määr on 2,05% aastas järgmistel näidistingimustel: sõiduki hind koos käibemaksuga
19 700 eurot; sissemakse 15% sõiduki hinnast; jääkväärtus 30% sõiduki hinnast; kasutusse võetav krediidisumma koos käibemaksuga
16 705 eurot; intressimäär 1,9% aastas krediidijäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 1,9%; 29. märtsil 2017 oli
kuuekuu euribor -0,241% (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib
muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni); tagastamine viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena; igakuise
annuiteetmakse suurus esimesel kuuel kuul 195,97 €; lepingu sõlmimise tasu 199 eurot, makstakse lepingu sõlmimisel. Kliendi makstav
tagasimaksete summa 11 758.20 eurot. Liisinguperioodil peab liisitud sõidukil olema kasko- ja liikluskindlustus. Kindlustamise kulusid ning
võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive ja hindamisakti tasu ei ole kulukuse määras arvesse võetud. Tutvuge tingimustega www.seb.ee
ja vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Liisingut pakub AS SEB Liising. Pakkumine kehtib kuni sõidukeid jätkub. Fotod on illustratiivsed.
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