BALTIKA

Soome fond kasvatab
võlakirjade abil osalust
“Tegevjuhtimisse nad ei sekku,” ütleb Baltika finantsjuht Maigi PärnikPernik Soome KJK Capitali suurosaluse kohta ettevõttes. 4–5
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Meie keha vajab liikumist. Pidage loomingulisi ja aktiivseid kohtumisi toolidega, mis võimaldavad
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ROMAN TAVAST
EST.

1923

TÄNA JA TUNNUSTA
TÖÖTAJAID NING KOOSTÖÖPARTNEREID.

Staažimärgid kaua panustanud töötajatele.

Rinnamärgid juhatuse ja nõukogu liikmetele.

Unikaalsed korporatiivehted töötajatele ja koostööpartneritele.

Logomärgid eesliini töötajatele.

Meie kirg on ajatud asjad.
Kui kullassepp ja kunstnik Roman Tavast asutas 1923. aastal märkide, medalite ja auhindade
valmistamise ettevõtte, sai sellest Eesti Vabariigis valdkonna suurim ja hinnatuim tegija.
Me oleme teinud oma tööd südamega ligi sajandi ja teame seetõttu, mida tähendavad aeg ja
traditsioonid. Me oskame neid luua ka oma klientidele. On selleks siis auraha, märk, medal
või kooli lõpusõrmus ükski nendest ei ole pelgalt ehe, vaid tükike aega, millel on rääkida
oma hingega lugu.
-

www.romantavast.ee

EESISTUMINE

PRÜGIÄRI

POLIITIKA

Kas ELi riigid vajavad
rahaasjade kubjast?

Skandaalne prügifirma
saab raha juurde

Tuntud ärimehed liidus
kohtualusega

Euroopa rahandusministrid aru-

Tallinnas skandaali sattunud prügivedaja BWMi allahankija hakkab septembris konteinereid tühjendama priskema tasu eest. Asjaosalised ei avalikusta, kui palju
hakkab BWM lepingute pealt vahelt võtma. 6–7

“Me oleme koos tugevamad kui
kumbki eraldi konkurentidena,”
ütles ettevõtja Jüri Mõis valimisteks Edgar Savisaare valimisliiduga ühinemise kohta. Savisaare kohtuasi on siiski Mõisa sõnul
väike murekoht. 2–3

tavad Tallinnas ka seda, kas poliitika koordineerimiseks on vaja
ka ekstra “kubjast”. ELi rahandusministri koht saaks olema siiski pigem sümboolne, leiab asekantsler Märten Ross. 8–9
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Ukraina börs maailma
parimate seas
Kahe aasta eest rohkem kui poole võrra väärtust kaotanud Ukraina börs on sel aastal ettevõtete omanikke kolmandiku võrra rikkamaks teinud, olles oma tõusuga
maailma börside seas kolmandal
kohal. Parun Rothchildi kahesaja aasta tagune soovitus osta siis,
kui veri on tänavatel, tõi järgijatele tulu. Esikohal oleva Venezuela
börsi 465% suuruse tõusu võib miraažiks liigitada kohaliku raha bolivari hüperinflatsiooni tõttu. Seevastu teisel kohal oleva Läti börsi
tõusu taga on hoopis rahumeelsemad põhjused.
Loe lisaks lk 14–15
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VÕAKIRJAD

Baltika lunastaja
Rõivatootja Baltika vahetusvõlakirjade toel on ettevõtte suurimaks osanikuks paisunud
Soome investorite fond. Võib juhtuda, et fondi kätte läheb isegi enamusosalus. 4–5

Baltika on oma rõivatootmise käigus hoidmiseks korduvalt vajanud investorite toetust. FOTO: ANDRAS

KRALLA
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Macron kulutas kosmeetikale
26 000 eurot
Emmanuel Macroni esindaja kinnitas, et Prantsusmaa president kulutas ametiaja esimese
kolme kuuga kosmeetika peale 26 000 eurot.
Esialgselt avaldas selle Le Pointi ajakiri ja lugu
tekitas Prantsusmaa sotsiaalmeedias presidendi suunal suurt meelehärmi. Loos kirjutati,
et president oli tellinud vabakutselise kosmeetiku, kes pakkus Macronile teenuseid enne teleesinemisi Ja kõnesid.
Presidendi esindaja kinnitas reedel, et summa
on täpne. Macroni jaoks tuli uudis halval ajal
juba praegu näitavad arvamusküsitlused, et
tema populaarsus on viimastel nädalatel kiiresti langenud. Eelkõige on selle põhjustanud
eelarvekärped ja uus tööturu reform.
Le Point kirjutas, et Macroni kulud olid eelmise presidendi François Hollande’i omadest
väiksemad.
–
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Edgar Savisaar
lubab oma valijatelemonorels ühendust lin aosade
vahel ja munitsipaalraadiot.
FOTO:

ANDRES

HAABU

VALIMISED

Mõis: Savisaarega
oleme tugevamad
Jüri Mõis kinnitas Äripäevale, et tema ja Urmas Sõõrumaa
valimisliidul on plaanis ühineda Edgar Savisaare valimisliiduga.
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Äripäev
Ettevõtja Jüri Mõis ütles, et Edgar Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisliidu ühendamine on kaalutletud otsus. “Me oleme koos
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Jüri Mõis

tugevamad kui kumbki eraldikonkurentidena,” rääkis ta.
Mõis tõdes, et Savisaarele esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises on murekoht,
kuid otsus on siiski kaalutletud. “Panime
plussid ja miinusedkaalukausile ja jõudsime järeldusele, et meil on koostööstrohkem
võita kui kaotada.”
Mõis lisas, et nüüd asub kumbki pool selgitama ja reaktsioone uurima. “Üks võimalus on see, et kui need reaktsioonid on nii
tuliselt negatiivsed, siis on see üks detail,
milles peitub saatan. Aga kogenud inimestena arvame, et tunneme seda üldist meelsust siin-ja sealpool, me ei läinud mingeid
üllatusi tegema.”
Kaubandusärimees, ABC Grupi juht Jüri
Vips sõnas, et see, mida teevad Jüri Mõis ja

poliitiline prostitutsioon. “Mul on väga piinlik rääkida sellel
teemal,” lausus ta ja lisas, et Mõis ja Sõõrumaa teevad seda kõike selleks, et olla pildil.
Urmas Sõõrumaa, on

Nii palju sarnasusi
Mõis ütles, et Vipsi mõttekäik on vale. “Me ju

tegelikult räägime sellest, kuidas me lasteaedu paremini hakkame rahastama ja korrastama ja kuidas me koolivõrku jahaiglate
võrku paremini korrastame. Mis mõttes see
tegevus prostitutsioonina tundub?”
Mõis lisas, et näiteks keskerakondlik lasteaiapoliitika ei erine vägaTegusa Tallinna
omast. “Me peame ikkagi kuidagi Tallinnas
neid lapsi kasvatama koos.”
Pärast seda, kui Jüri Mõis ja Urmas Sõõrumaa otsustasid oma valimisliiduga Tegus
Tallinn ühineda Savisaare valimisliiduga,
lahkus ametist ärimeeste liidu kampaaniajuht Mart Luik. Luik ütles Postimehele, et
tema jaoks olipunane joonEdgar Savisaarega nii-öelda ühte valimisnimekirja minek.
“Mina tulin siia teadmisega, et me hakkame
tooma Tallinna linna juhtimisseuut poliitikat, aga Savisaar minu jaoks isiklikult seda
ei esinda ühestki otsast,” rääkis ta.
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Tel 552 6608
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Ärimeeste etteheited poliitkutele
Rivo

Sarapik
rivo.sarapik@aripaev.ee

Kuidas saab nii olla, et uut seadust vastu võttes ei peagi see
olema kooskõlas varasemate
vastuvõetud seadustega,küsis ärihooaja avamisel Kaubandus-Tööstuskoja juht Toomas
Lumanoma kõnes.
Luman rääkis oma kõnes poliitikute ja ettevõtjate vastusei-

sust, mis sel kevadel ja suvel uute

seaduse-

ja ka maksumuu-

tuste tõttu tuld alla on saanud.
“Just kolm aastat tagasi toimu-

nud ärihooaja avamisel sai al-

guse allkirjade kogumine ühispöördumiseks riigikogule, mille tulemusenajõudis pool aastat
hiljem seadusesse põhimõte, et
maksumaksjale negatiivse mõjuga muudatustest tuleb vähemalt pool aastat ette teada anda,” selgitas ta. “Täna vaidlemegi kohtus selle üle, kas see, seadusesse selgelt kirja saanud põhimõtekehtib või mitte.”
Tema sõnul ollakse jõudnud
olukorda, kus riigi esindajad
väidavad, et see seaduse säte ei
toimi, sest on saanud kirja valesse seadusesse, kuni selleni,

paberil seisavad väited, nagu ei saa seadusandja olla oma
kohustusi rikkunud, kui ta seadust vastu võttes ei ole järginud
teise sama tasandi seaduse norme. “See paneb küsima kuidas saab nii olla, et uut seadust
vastu võttes ei peagi see olema
kooskõlas varasemate vastuvõetud seadustega?”küsis ta.
Teise teemana puudutas ta
ettevõtluskeskkonna läbipaistvust ning makse. “Kehtivat maksusüsteemi võib-olla võimalik mõne nurga pealt küll veelgi rohkem läikima poleerida,
et

VIIME SIND
MAAILMA!
Aeg: Savisaart on tabanud
tasuta asjade hullus
IRLi linnapeakandidaatRaivo
Aeg ütles, et Savisaare plaanis hakata pakkuma Tallinnas
tasuta vene keele õpet ja luua
munitsipaalraadio pole midagi üllatavat.

“Savisaar on eesti keele vasjuba
kümnendi jagu. Meeldetuletus
kapo aastaraamatust 2011 töötas Savisaare linnavalitsus selle nimel, et takistada koolides
eesti keelele üleminekut. Koos
Mihhail Kõlvartiga tehti koostööd Moskva rahastatud äärmusrühmituse Notšnoi Dozori ehk Öise Vahtkonnaga ja kotast joont ajanud Tallinnas
–

guti allkirju, seismaks vastu
koolides eesti keelele üleminekuks. See võte kopeeriti Lätist,
kus Kremli toel koguti 180 000
allkirja vene keele toetuseks,”
ütles Aeg.
Savisaare munitsipaalraadio
ideest rääkides ütles Aeg, et IRL
ei luba iial avada järjekordset
linna propagandakanalit, vaid
teeb kõik endast oleneva, et senised kasutud hääletorud saaksid suletud.
Aeg lisas, et Savisaart ja Keskerakonda on tabanud tasuta asjadehullus, aga tegelikult ei ole
tasuta lõunaid olemas.

TASUB TEADA

Mida lubab Savisaar valituks
saades?
Reedel tutvustas Edgar Savisaare valimisliit
lähemalt oma valimisprogrammi. Selles lubatakse lisaks Tallinna TV-le veel ka munitsipaalraadiot, nelja lapsega peredele tasuta

parkimist ja Lasnamäe trammitee ehitamist.
Olulise lubadusena on programmis ka halli
passi kaotamine ja kodanikupalk.
Savisaare valimislubaduste tähtsamad
punktid:
–Sundüürnikud peavad saama oma munitsipaalelupinna erastada.
–Tasuta prügivedu eraisikutele.
–Pensionilisa tõstmine 150 eurole ja pensionilisa indekseerimine.
–Üüripinna vahetuse toetus loome vähekindlustatud peredele kolimistoetuse, et korterivahetuskulud ei kasvaks üle pea.
–Eluasemelaen Tallinna asutatud ühistupangast soodsatel tingimustel.
–Ehitame valmis Lasnamäe haigla.
–Ehitame valmis Mustamäe kiriku.
–Pikendame Lasnamäe trammiliinid Laagna tee lõpuni.
–Alustame Mono Raili liikumissüsteemi planeerimist, mis võimaldab kiiresti ja kaasaegselt ühendada Tallinna kõiki linnaosasid.
Vaatame üle Reidi tee projekti vastavalt linnakodanike nõudmisele.
Täiustame Tallinna meediapilti munitsipaalraadio loomisega.
Võimaldame üle nelja lapsega peredele tasuta parkimise kogu Tallinnas, sh vanalinnas.

VÕI TOOME
MAAILMA
SINUNI?
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Täna on vähe edukaid ettevõtteid, kes

Danske Banki esindused 16 tähtsamas finantskeskuses

ei sooviks tegutseda rahvusvahelisel
turul. Danske Bank on suurimaid
panku siinses regioonis.

on väravaks, mille kaudu saame viia Sinu ettevõtte kas
või kogu maailma. Tänu 3000 partnerpangale suudame
finantseerida kõiki vajalikke tehinguid.

Tänu sellele saame aidata piiriülestes
tegemistes ka Sinu ettevõtet ja tuua

Meie võimekus on küll globaalne, kuid selle keskpunkt
paikneb Läänemere-äärsetes riikides. Sinu heaks tööta-

maailma Sinuni.

vad Põhjamaade parimad eksperdid, kes aitavad Sul
langetada õigeid otsuseid õigel ajal.
Teame, kuidas viia Sinu ettevõtet elukaarel edasi, sest
oskame näha, kus asub Su ettevõte täna, millised on
väljakutsed ja eesmärgid, mis tagavad jätkuva arengu.

Tänu sellele saame viia Sind maailma.

–

–

–

poliitiliselt saabsedaka hurraaga pea peale pöörata, kuid oluliselt suuremat maksulaekumist
see ei taga,” leidis ta. Suuremaid
maksulaekumisivõiks tema sõnul tagada aga see, kui suureneks austus ja lugupidamine ettevõtjate jamaksumaksjate suhtes. “Kui ettevõtja austab seaduseid ja riigikorda, siis peavad
poliitikud ja ametnikud austama ka tema õiguseid.” Näiteks
seadusega tagatud kohanemisaega maksumuudatuste korral
või läbipaistev ja mittelaristav
avaliku raha kasutamine.

KAS LÄHEME? Vül TOOME?
Mõtleme koos läbi.
ariklient0danskebank.ee
tel 675 2000

/

/

Enne finantsteenuste kasutamist tutvu teenuste tingimustega.
Vajadusel küsige lisainfot telefonil 6 800 SOQJvõi www.danskebank.ee
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Baltika finantsjuht Maigi Pärnik-Pernik ja ettevõtte juht Meelis Milder on seni rahaprobleeme lahendanud konverteeritavate võlakirjadega.

Foto: Andras KRALLA

VÕLAKIRJAD

Soome fond liigub

Baltikas täiskontrolli poole
Rõivatootja Baltika on enam kui kümme korda investoritelt raha küsinud ja osalusi ümber mänginud.
Suurimaks osanikuks on paisunud Soome investorite fond liigub kindlalt täiskontrolli suunas.
Liina Laks
Märt Belkin

OMANIKUD

aripaev@aripaev.ee

Baltika suurimad osanikud

Äripäev

omanik

aktsiate

Kui Baltika raha juurde küsib, siis on kevad
käes see on siinsete investorite seas küllaltki populaarne viis ilma ennustamiseks.
Naljas on aga omajagu tõtt juba aastaid
on Baltika kevaditi võlakirju välja lasknud.
Enamasti on võlga võetud aasta alguses, ent
tänavu alles hilissuvel.
Baltika finantspoole juhtide lemmikvahend on maailmasvähe levinud instrument
konverteeritav võlakiri. Iseenesest on see
sarnane tavalise võlakirjaga, entkui saabub
lunastustähtaeg, võib selle kupongiväärtuse asemel vahetada teatud hinna eest aktsiate vastu. Emissioonid on reas tähestiku
järgi ning tänavu 14. juulist 16. augustini
pakkus moefirma märkimiseks juba K-seeria vahetusvõlakirju.
–

–

Sobis mõlemale poolele
Baltika finantsjuht Maigi Pärnik-Pernik
rääkis, et rahavajaduse katmiseks on kaalutud ka teisi variante, ent põhjus vahetusvõlakirjade kasuks otsustada on olnud väga pragmaatiline selle tingimused olid sobilikud võimalikult laiale investorite grupile, ent sobisid ka Baltika finantseerimisvajaduse täitmiseks.
“Eks investoritel on erinevad riski-tuluootused, aga tulemus juba kõneleb iseenda
eest: 99% märgiti täis,” ütles Pärnik-Pernik
augusti alguses lõppenud uute K-seeria konverteeritavate võlakirjade kohta. “Arutasime
ja kaalusime erinevaid finantsinstrumente
nii investeerimispankade kui ka suuremate investoritega, et leida parim lahendus,”
lisas Baltika finantsjuht.
Kõige rohkem meeldivad vahetusvõlakirjad aga Baltika praeguseks suurimaks
tõusnud investorile. KJK Capitali nime
–

osaluse

arv

suurus,

KJK Capital
12 590 914
Clearstream Banking Luxembourg S.A. Clients 5 727 710
Bmig OÜ (enamusosanikud Meelis ja
4 750 033
Maire Milder, väiksemate osaluste omanikud
Boriss Loifenfeld ja Ülle Järv)
SEB S.A. Client Assets Ucits
3 407 305
Meelis Milder
1 013 735

%

30,86
14,04
11,64

8,35
2,49

HIND

Baltika aktsia tegi aastaid tagasi uhke hüpe
eurodes

30

Soome institutsionaalsete klientide vara
kasvatajat. Ettevõtte meeskond koosneb valdavalt Soome ekspertidest ja fondi juhtivpartner on Lauri Kustaa Äimä, kes kuulub
ka Baltika nõukokku.
Millal täpselt aastakümneid fondide juhtimisega tegelenud Äimä Baltikasse sisenes,
pole lihtne avalike andmete põhjal kindlaks
teha, ent 2010. aastal rajataud KJK on loomisest saati oma osalust Baltikas suurendanud, peamiselt eelisaktsiate ja vahetusvõlakirjade konverteerimise teel.Baltika sellesuvine K-võlakirjade emissioon annab KJKle võimaluse napsata moefirmast järjekordne tükk. Olenevalt sellest, kuidas Baltika finantsilist poolt ehitab, võiks mängus olla
koguni moefirma enamusosalus.
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Kui varem on vahetusvõlakirjade maht olnud tagasihoidlik, siis nüüd väljastas Baltika investoritele kokku 889 väärtpaberit,
millest igaüks annab õiguse soovi korral
kahe aasta pärast märkida 15 625 aktsiat.
Praegu on moefirmal 40,8 miljonit aktsiat.
Kui vahetus võlakirjad käiku läheksid, annaksid need õigused 13,9 miljonile aktsiale. Panused on tänavu niisiis hiiglaslikud.
Muidugi ei tähenda see tasuta aktsiaid.
Kui K-võlakirjade tähtaeg kukub see juhtub kahe aasta pärast, 2020. aasta augustis
siis saavad investorid ise otsustada, kas
soovivad võlakirjade lunastamist (ilmselt
kas uute võlakirjade arvel või sulas kätte)
või tahavad soetadaBaltika aktsiaid hinnaga 0,32 eurot tükk.
See tähendab, etkui kõik uute vahetusvõlakirjade omanikud tahaksidneid realiseerida maksimaalses mahus, tuleks välja käia
umbes 4,5 miljonit eurot. On see odav või
kallis? Kõik oleneb sellest, mida teeb aktsia
hind. Reede õhtul sulgus Baltika aktsia turul hinnaga 0,298 eurot sellest tasemest
on tulevane ostuhinnavõimalus madalam.
Samas on aktsia viimase 52 nädala kõige
–

–,

kandva varahaldusfirma kaasasutaja ning
juht on üks Tallinna börsi olulisemaid investoreid, soomlaneLauri Kustaa Äimä. Peaasjalikult just võlakirju konverteerides on
temast järk-järgult saanud 30,9 protsendiga rõivafirma suurim aktsionär.
Kui vaadata aktsiaraamatus Baltika aktsionäride nimekirja, siis on näha, et paberil peitub suurim omanik ING Luksemburgi panga kliendikonto taha. Konto aga kuulubki Luksemburgis registreeritud KJK Capitalile, mis tutvustab end veebilehel kui

–

kõrgem tase olnud 35 senti, ehkki tuleb tõdeda, et väärtpaber on börsil pidevalt allapoole rühkinud. Samas on LHV analüütikute hinnangul Baltikal tõusuvõimalust palju hinnasiht on vahemikus 0,35–0,40 eurot. Kui aktsia j õuaks aastapärast sinnakanti, oleks vahetusvõlakirjadega antav hinnavõimalus meeldiv.
–

Õhus suur tükk

Pole päris kindel, kes kui palju K-seeria vahetusvõlakirju märkis. Kindel on aga see,
et Äimä juhitav KJK fond võttis pakkumisel
olnud 889 võlakirjast ära vähemalt 720. Nimelt võttis KJK endale kohustuse neid märkida vähemalt3,6 miljoni euro eest ehk just
selles mahus.
Teada on seegi, et päris kõiki vahetusvõlakirju KJK ära ei ostnud, kuna Baltika
ametliku teate järgi märkisid neid ka uued
investorid, kes varem pole moefirmasse raha paigutanud.
Spekuleerigem korraks, et KJK kontole
laekub peagi 720 võlakirja jakahe aastapärast otsustab firma enda õiguse käiku lasta
ja osta aktsiaid, makstes nende eest 3,6 miljonit eurot. Edasine oleneks Baltikast.
“Seda on veel vara öelda, milline on täpne plaan kahe aasta pärast, kuid kui aeg
käes, siis nagu alati, lähtume otsuse tegemisel turuolukorrast, ettevõtte majanduslikust seisust ning kasvustrateegia suundadest,” ütles Pärnik-Pernik vastuseks küsimusele, mis saab võlakirjadest kahe aasta pärast.

Iseenesest saaks firma teha aktsiate tagasiostuprogrammi ning katta kohustuse
kokku kuhjatud väärtpaberite arvel. Kokku
tuleks osta aga miljoneid aktsiaid, mis paneks niigi päris kehvas majanduslikus seisus firma väga tugeva finantsilise surve alla.Kui teised investorid oma aktsiaidfirmale tagasi müüks, ent KJK mitte, saaks Äimä
fond enda kätte enamusosalusekoos hulga
mänguruumiga.
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Kuidas Soome raha Eesti moefirmasse liikus
Soome raha sissevool ning varahaldusfirma KJK Capital juhi Lauri Kustaa Äimä tee Baltika suurimaks investoriks on olnud aeglane, ent sihikindel.
Esialgu tegutses toona värs-

ke tegija Balti turul DCFi-nimelise firma kaudu. Baltika saatis 2010. aasta suvel välja napi börsiteate, milles kirjas, et
DCF Fund on juurde soetanud
3,2 miljonit aktsiat ning viinud
osaluse 11,8 protsendini.
Tekib kuldne kolmik

Samal ajal tegid tehinguid veel
kaks suuremat omanikk u
E.Miroglio-nimeline ettevõte
(sarnast nime kannab ka üks
Baltika partnereid, Itaalia tekstiilifirma, kust kangaid imporditakse) ning East CapitaliBalti
fond, mis viisid osaluse vastavalt 10,9 ja 10,8 protsendi peale.
Jubanovembristuli börsiteade, mille järgi võttis Äimä kohalik fond, uue ja väga lohiseva nimega KJK Fund SICAC-SIF
üle Danske Capitali ja Sampo
panga vahelise fondi juhtimise lepingu. Danske on Äimäle
vanast ajast tuttav tegija, kuna
just seal tegutses soomlane enne KJK asutamist fondijuhina.
Napilt poole aasta pärast tuli KJK-lt uus teade, et firma on
konverteerinud eelisaktsiaid
ning suurendanud Baltikas
osalust 17,8 protsendile. Kahe
kuu pärast, 2011. aasta augustis, teeb oma käigu Miroglio ja
suurendab osalust 15,08 protsendile. KJK ei jää alla ja suurendab osaluse 21,21 protsendile.
–

30,9

protsendi peal on praegu
KJK osalus Baltikas.

Sama aasta juulis pakub Baltika konverteeritavate võlakirjade kaudu investoritele 12 protsentikontserni aktsiakapitalist
ning börsiteatest selgub, et jätkuvalt on emissiooni garanteerijatest investoritest huvi poolest esirinnas tuntud kolmik:
KJK fond, mis lubab märkida 2,1
miljonit, Miroglio 2,2 ning East
Capital Baltic Fund 0,33 miljonit aktsiat. Nõnda läheb.
Suusad lähevad risti

Baltika aktsionäride
jaoks murranguline aasta, sest
kevadel otsustab kontsern teha
konverteeritavate võlakirjade
suunatud pakkumise KJK-le ja
ühes sellega suurendadaaktsiakapitali. Tegu on nn H-võlakirjadega, mida lasti välja 600 tükki hinnaga 5000 eurot tükk. See
otsus tõi kaasa Baltika ühe ägedama kohtujuhtumi.
Nimelt polnud seesuguse
suunatud pakkumisega nõus
E.Miroglio, kel oli tol ajal KJK
fondiga üsna võrreldav osalus. Mirogliot esindas vaidluses Clearstream Banking (just
selle tagant võib nende praegu 14protsendise osaluse leida
ka aktsiaraamatus), mis teatas,
et selline suunatud võlakirjade
See on

väljastamine on õigustühine,
sest eeldaks aktsionäride nõusolekut mida nood aga kindlasti andnud polnud ning sellise käitumisega on kahjustatud
väikeaktsionäride huve.
Tuline vaidlus saab lõpu alles
2015. aasta mais, mil Tallinna
ringkonnakohus tunnistaski Hvõlakirjade väljalaskmise ning
aktsionäride märkimise eelisõiguse välistamisekehtetuks.
Mirogliol oli veel üks pretensioon: nimelt jõudis Baltika teha suunatud võlakirjade pakkumise (nn I-võlakiri) ka kontserni juhtkonnale.Ka selle soovisid itaallased kehtetuks tunnistada, kuid ringkonnakohus
siin õigust ei andnud.
Selleks ajaks oli KJK oma Hvõlakirjad ammu aktsiateks
konverteerinud: juba 2013. aastal suurendas ettevõte sellega
osaluse hoobilt 30,9 protsendile, kus see püsib tänaseni.
Baltikal läheb juba2014. aastal uuesti raha tarvis ning selle
tarbeks lastakse välja uuedkonverteeritavad võlakirjad, sedapuhku järjekorratähisega J.KJK
kohustus neid märkima kolme
miljoni euro ulatuses. Tänavu
suvel oleks olnud võimalus võlakirjade raha eest aktsiate vastu vahetamiseks.
Neid välja lastes sätestati aga
toona, et konverteerimise hind
on 0,5 eurot aktsia kohta mäletatavasti maksis Baltika aktsia
2014. aasta alguses 50 senti, suveks aga 40 sendi ümber ja täna maksab aktsia napilt 0,29 eurot, siis oleks KJK pidanud akt–

Messukeskus

–

–

siatele piltlikult öeldes tublisti
peale maksma.
Et Baltika jäi möödunud aastal napilt 0,2 miljoni euroga
plussi, tulikaaluda variante, mida sel aastal tähtaja kukkudes Jvõlakirjadega teha. Probleemi
lahendasid uued võlakirjad: sel
suvel emiteeris Baltika 900 Kvõlakirja, millest igaüks lubab
kahe aasta pärast soovi korral
märkida 15 725 aktsiat hinnaga 0,32 eurot. Hinnamuutuste
peale mõeldes oldi seekord targemad ning seati võlakirjade
tähtajaks vaid kaks aastat.
KJK kohustus K-seeriat märkima 3,6 miljoni euro eest (kokku 720 võlakirja). Kui firma aktsiad kahe aasta pärast konverteeriks, suureneks selle aktsiate arv 23 miljonile ning kui KJK
oma võlakirjad konverteeriks ja
Baltika aktsiakapital suureneks
proportsionaalselt kõikide võlakirjadega, mis sellekordse emissiooni ajal märgiti, ulatuks Äimä fondi osalus Baltikas ligikaudu 44 protsendini.
Tegevjuhtimisse ei sekku

Tänaseks kuulub Baltika nõukogusse kaks KJK Capitali liiget:
Lauri Kustaa Äimä, kes omab
Baltika aktsiaid ka Kaima Capital OÜ kaudu, ning KJK partner Jaakko Sakari Mikael Samelin, kes on ka alates 2012. aastast
nõukogu esimees.
Baltika finantsjuhi Maigi
Pärnik-Perniku sõnul täidavad
KJK esindajad nõukogus tavapärast nõukogu liikmete rolli,
tegevjuhtimisse nad ei sekku.

Roigasaedade
valmistamine
ja paigaldamine
tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

www.roigasaiad.ee

LÜHIDALT

Põlevkivitööstus püsib
konkurentsivõimeline
Olenemata 2016. aasta alguse madalast toornafta hinnast investeeriti põlevkivitööstuses
kokku 63 miljonit eurot, pakuti tööd 6400 inimesele ning panustati riigituludesse 103 miljonit eurot, vahendas tööstusuudised.ee põlevkivitööstuse aastaraamatut.
TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp ja
Kiviõli Keemiatööstus andsid koostöös Juba
kolmandat aastat välja Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu, mis toob välja, et vaatamata keerulisele turuolukorrale maailmas püsib
tööstusharu konkurentsivõimeline, teatas Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Saksa jaekett eemaldas lettidelt
võõramaised tooted
Saksamaa jaeketi Edeka Hamburgi kauplus
eemaldas üheks päevaks lettidelt kõik võõramaised tooted, et juhtida tähelepanu rassismile Ja võõravihale, kirjutas kaubandus.ee.
Kui kliendid Hamburgis asuvasse Edeka kauplusesse sisse astusid, siis tabas neid üllatus, et
kaupluse letid on peaaegu tühjad.

Helsinki Küllaga häid põhjuseid Soome sõiduks!

Helsingi Messi keskus on Soome suurim messide ja kongresside toimumiskoht, mis on tuntud oma professionaalsete ürituste
ja teeninduse rahvusvahelise taseme poolest. Helsingi on meeldivalt lähedalja messikeskus külastajale kergesti leitav.
Tere tulemast!
5.–6.9

Helsinki Marketing Week

7.–9.9

Maxpo
Põhja-Euroopa suurim erialamess
maaehituse, teede, keskkonnamasinate alal. Hyvinkää lennuväli

13.–17.9

10.–12.10

automaatika-sündmus

Hüdraulika ja pneumaatika

26.–27.9

MecaTec
Masinaehituse erialamess

Showroom
Helsinki Design Week

HighEnd Helsinki
11.–12.10

Kinnisvara

11.–12.10

20.–22.10

AV-tehnika erialamess

Cyber Security Nordic
Küberturvalisus äriettevõtetele
messukeskus.com
Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, PL 21, FI-00521 Helsinki, Soome.
tel: +358 40 450 3250, customer.service@messukeskus.com
Esindaja Eestis Profexpo OÜ: info, kutsed, messikülastuspaketid.
tel: 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee/messukeskus

10.–12.11

ELMA maamess
Käsitöömess

OutletExpo
Lemmikloomamess

LOGY iSCM
easyFairs® EMPACK
Pakendimess

easyFairs®

AVITA AudioVisual Expo

–

GameXpo
Arvutimängud

Metsamess

Logistics

FinnSec

GoExpo Winter
Talispordimess

Hooldus

Logistikateenused hankijatele

Soome suurim kinnisvara-teemaline üritus

lõpptarbijale

Lehtmetall
ROBOSTEAM
Tehisintellekt ja robootika

Forma Sügis
Elustiilitooted, kingitused,
sisustustarbed

Põhjamaade aasta tähtsaim
turvamess

3.–5.11

Professionaalse elektroonika mess

Audio ja video

15.–17.9

&

Elkom

Antiik, vintage, käsitöö

Helsingi raamatumess
Vein toit
Mess

Masinaehituse erialamess

Habitare

Antiigimess

15.–17.9

26.–29.10

Läänemere-piirkonna suurim

Mööbel, sisekujundus, disain

13.–15.9

Tehnoloogia’17
Automaatika

&

Distribution

I Love Me
Ilu, tervis, mood, ehted, kellad

Beauty pro
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

23.–25.11

Hambaarstide päevad

28.–29.11

Studia
Haridusmess
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Sarapuuga seostatud prügivedaja
saab linnalt raha juurde
Tallinna linnavõim tõstis kriminaaluurimise all oleva endise abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatavale
prügivedajale Baltic Waste Management (BWM) makstavat teenustasu ligi kümnendiku võrra.
konnaameti ametnik. Juba siis kahtlustasid
konkurendid abilinnapea Sarapuukureeritava linnavõimu abi ja suunamist.
Ettevõte näitas aga saamatust kohe lepingute täitma hakkamise järel. Süvamahutite tühjendamisega ei saadud hakkama
ning Nõmmel veeti tükk aega ilma nõutud
jäätmeloata. Äripäeva andmetel on keskkonnainspektsioon selle eest määranudka
kopsaka rahatrahvi, mille ettevõte halduskohtus vaidlustas.

Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Äripäev
BWM esitas Tallinna keskkonnaametile
taotluse Nõmmel ja Lasnamäe ühes piir-

konnas prügiveo teenustasude tõstmiseks.
Praeguseks on lepingumuudatused sõlmitud ning uued konteinerite tühjendamise
hinnad hakkavad BWMi jaoks kehtima septembri alguses.
Meenub, kuidas veel kevadel tagus abilinnapea Sarapuu rusikaga vastu rinda ja
teatas, et linn ei allu ettevõtjate väljapressimistele. Siis oli suureks teemaks, et RagnSells soovis Kesklinnas prügiveo eest raha
juurde saada. Sarapuu lahenduseks oli, et
linnale kuuluv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus soetas prügiveokid ja hakkas
ise prügi vedama.
Kohe hakkas linnalekuuluv ettevõte tegema alltöövõttu Sarapuuga seostatavale BWMile, kelle saamatu prügivedamine
oli tekitanud just Nõmmel väga palju pahameelt.
Veebruarist-märtsist lepinguid täitnud
BWM ongi praegu peatöövõtja, küsides, käsi
pikal, linnaltraha juurde, ja keskmiselt umbes üheksaprotsendiline tasude tõus on saanud reaalsuseks.

Kriminaalasi kukil

Kõige tipuks pidasid kaitsepolitseinikud
maikuus Laanjärve, Sarapuu ning Sarapuu
väimehe Margo Tomingase kinni ning esitasid neile kahtlustuse. Selgus ka, et krimi-

–

Arvo Sarapuu ja Tallinna linna volikogu esimees Kalev Kallo Keskerakonna üldkogul 2015. aasta septembris.
FOTO: RAUL MEE

Tegemist
on ettevõtte

Tallinna kidakeelne lepingupartner

Asjaosalised ei avalda, kas ja kui palju BWM
peatöövõtjana lepingutelt vaheltvõtab. “Tegemist on ettevõtte ärisaladusega ja BWM
ei kommenteeri seda, kui palju ta lepingu
täitmisel teenib või kuidas oma äripartnereid leiab,” teatas BWMi ametlik omanik
Kaido Laanjärv.
Ka Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi kehitas õlgu küsimuse peale,
kui suur on BWMile makstava teenustasu
ning BWMi poolt omakorda alltöövõtjale

naalasi oli kestnud juba mitu kuud.
“Arvo Sarapuu on korraldanud BWMi
tööd,” lausus riigiprokurör Laura Feldmanis pressikonverentsil.
Ta täpsustas, et tegu pole Sarapuu ainuisikuliste otsustega, vaid ta on neidsisuliselt
suunanud abilinnapea soove viisid ellu
talle alluvad ametnikud ja ametkonnad. Sarapuule esitati kahtlustus toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Laanjärve ja Tomingast kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.
Kaht lust uste kohaselt ol i Laanjär v
BWMis kõigest variisik ning äri taga olid
Sarapuu koos ATKO Gruppi juhtiva väimehe Margo Tomingasega. BWMi rahastati
Sarapuu ja Tominga osalustega ATKO Grupi
ettevõtete kaudu.
“Ma ei tunnista ennast süüdimulle esitatudkahtlustuses. Ma lahkun poliitikast jäädavalt, soovides säästa Keskerakonda, kes
on niigi avalikkuse turmtuleall. Ma vabandan kõigi, eelkõige nõmmekate ees. Kinnitan, et mul olid parimad kavatsused, ja mul
on kahju, et need sellisena eirealiseerunud.
Palun austada minu privaatsust, et saaksin
oma eluga edasi minna,” teatas Arvo Sarapuu kahtlustuse saamise järel.

ärisaladusega ja
BWM ei kom-

menteeri seda,
kui palju ta
lepingu täitmisel teenib või
kuidas ta oma
äripartnereid

leiab.
BWMi juht ja omanik
Kaido Laanjärv

TallinnaJäätmete Taaskasutuskeskusele sama teenuse eest makstava tasu vahe.
“Kuivõrd tegemist on kahe juriidilise
isiku lepingulise suhtega, milles Tallinna
linn ei ole lepingupool, puudub Tallinna
keskkonnaametil teave selle kohta, kui palju maksab BWM oma alltöövõtjale,” teatas Ligi.
Ligi on küll olnud jubaaastaidühe lepingupoole, linnalekuuluva Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskuse, nõukogu liige.
BWMi juht ja omanik Laanjärv jättis samuti vastamata, miks Tallinna lepingupartneril BWMil on esitamata 2016. majandus-

aasta aruanne. Ka ei kommenteerinud ta
kaitsepolitsei kriminaaluurimist egaka talle maikuus esitatud kahtlustust.
BWM sai kuulsaks, kui tuli sisuliselt riiulifirmana ja tegi üsna puhta töö Tallinna
jäätmeveohangetel nendes piirkondades,
kus osales. Kusjuures hankeid ei võidetud
mitte parima hinnaga, vaid konkurendid
pahatihti kas ei kvalifitseerunud või lükkas linna keskkonnaamet nende pakkumuse tagasi.

Enne Tallinna vallutama asumist mitte
ühelgi prügiveohankel osalenud BWMi taga onKaido Laanjärv, endine Tallinna kesk-
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Parimatest keelelaagritest koolilastele vanuses 7-18
aastat, kursustest noorte ja täiskasvanute jaoks.

Bachelor, Master, MBA kõrgharidusprogrammidest
Suurbritannias, Šveitsis, Taanis, Hollandis, Prantsusmaal,
Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Soomes, Tšehhis jt.
Põhi-ja keskharidusest parimates Suurbritannia, USA,
Kanada, Austria, Hispaanias keskkoolides.

•

•

Kutsehariduse saamisest välismaal, sh on tasuta õppimine Suurbritannias.
Parimatest hotellinduse ja turismikoolidest.

Tallinn, Narva mnt 7

TS Laevade juhiks
saab JaakKaabel

S5 6998300

www.balticcouncil.ee

Tallinna Sadama tütarfirma TS
Laevad OÜ uueks juhatuse esimeheks saab Jaak Kaabel, kes
on töötanud majandusministeeriumi lennundus-ja merendusosakonna juhatajanaja te-

Juuni keskel välja kuulutatud konkursile TS Laevade juhi kohale esitas avalduse ligi 30
inimest ning koos personaliotsingufirma lisatud kandidaatidega oli koha soovijaid kokku

gelnud parvlaevaühenduste

60 ringis.

arendamise ja planeerimisega,
vahendas ERR.

Asub peagi ametisse

Tallinna Sadama juhatuse
esimehe ValdoKalmu sõnul valiti konkursi võitjaks Kaabel tänu tema tihedale kokkupuutele Eesti parvlaevaliikluse ja ettevõtlusega, samuti on tal merendusalane kõrgharidus. Nimelt on Kaablil rahvusvahelise
merendusõiguse magistrikraad
Kaplinna ülikoolist Lõuna-Aafrika Vabariigist, lisaks on ta käinud merendus- ja juhtimiskoolitustel.Kaabel on tegelenud ka
ettevõtlusega, loetles ERR. Peale
selle onKaabel tegev kahes Lää-

Kaabel asub TS Laevad OÜ juhatuse esimehena ametisse ülejärgmisel esmaspäeval, 11. septembril.
TS Laevu juhtinud Kaido Padar hakkas juulis Eesti Talleksi
juhatuse esimeheks ning ajutiselt juhtis Tallinna Sadama tütarfirmat juhatuse liige Mart
Loik.
TS Laevad OÜ on Tallinna
Sadam ASi tütarettevõte, mille
eesmärk on korraldada parvlaevaliiklust Saaremaa, Hiiumaa ja
mandri vahel.

nemaa MTÜs.
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LENNUNUD

Linnas ei teata, kui palju BWM
peatöövõtjana vahelt teenib
Tallinna keskkonnaameti juha-

nustasu ning BWMi poolt Tallin-

taja Relo Ligi sõnul puudub neil
teave, kas hankelepingu hinna
muutmine avaldab mõju Tal-

na Jäätmete Taaskasutuskesku-

linna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASile (Ligi on ettevõtte
nõukogu liige) alltöövõtu korras makstavale tasule. Järgneb

intervjuu Ligiga.
Miks tõstetakse BWMile makstavat teenustasu, kui lepingute täitmise algusest on möödas alles ligikaudu pool aastat?

Hankelepingute täitmine algas
küll ligikaudu pool aastat tagasi, kuid pakkumused esitas OÜ
BWM riigihangetele 10.03.2015
(Nõmme) ja 24.10.2014 (Lasnamäe 10). Seega võrdlesime 2017.
aasta hindu 2014. aasta lõpus
ja 2015. aasta alguses pakutud
hindadega. Samamoodi on Tallinnakeskkonnaamet talitanud
ka ASi Ragn-Sells ja Ekovir OÜ
hinnatõusutaotlustega.
Teatavasti veab nimetatud piirkondades prügi BWMi alltöövõtjana Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Samas olete te
Jäätmete Taaskasutuskeskuse
nõukogu liige. Kas teenustasude tõstmine on tehtud Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskuse

huvides? Hinnatõusu taotlused
Nõmme jaLasnamäe 10veopiirkonnas esitas Tallinna linna lepingupartner OÜ BWM, kellega
sõlmiti ka teenustasu muutmise kokkulepped. Tallinna keskkonnaametil puudub teave, kas
hankelepingu hinnamuutmine
avaldab mõju Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus ASile alltöövõtu korras makstavale tasule.
Kui suur on Tallinna Jäätmekeskuse (keskkonnaameti allasutus) poolt BWMile makstava tee-

sele sama teenuse eest makstava tasu vahe? Ehk kas ja kui palju teenib BWM töövõtulepingu-

test peatöövõtjana?

Kuivõrd te-

gemist on kahe juriidilise isiku
vahelise lepingulise suhtega,
milles Tallinna linn ei ole lepingupool, puudub Tallinna keskkonnaametil teave selle kohta,
kui palju maksab BWM oma alltöövõtjale. Tallinna linn maksab OÜ-le BWM Nõmme ja Lasnamäe 10veopiirkondades ühe
600–1100-liitrise mahuti tühjendamise eest kuni 31.08.2017
0,78 eurot ja alates 01.09.2017
0,85 eurot.

Samamoodi on
Tallinna keskkonnaamet talitanud
ka ASi Ragn-Sells
ja Ekovir OÜ
hinnatõusu-

dus. Usun, et lisaks minule oleks
ka lugejatel seda huvitav teada,“
kinnitab Äripäev, et leidis lepingumuudatused ise Tallinna linna
dokumendiregistrist.

148kohaliseBoeing 737-300ga.
Lennukid hakkavad lendama
peamiselt liinil Tallinn–Brüssel.
Lisaks hakkab Nordical suuremate sõlmjaamade vahel ajutiselt sõitma 100istekohalineFokker 100,mis liisitakse lennufirmalt Carpatair.
logistikauudised.ee

JJJfelJJ
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Premia Tallinna Külmhoone AS on rahvusvahelisel kapitalil põhinev ettevõte, mis toodab
ja turustab jäätist ning sügavkülmutatud toidukaupasid. Oleme Eesti jäätiseturu liider ning
omame arvestatavat positsiooni külmutatud toidukaupade ärisegmendis. Alates 2014.
aastast kuulume Food Union Gruppi.

Otsime oma meeskonda

Miks on keskkonnaameti käskkirjadel, millega rahuldati osaliselt BWMi hinnatõusu taotlus,
seatud viieks aastaks juurdepääsupiirang? OÜ BWM hinnatõusu taotlused ja keskkonna-

Kes tõstatas teema?

suureneb septembris ja oktoobris Tallinna lendavatevälisküla-

liste arv ning seda mitmel Nordica liinil. Kodumaine lennufirma vastab nõudluse kasvule, alustades septembri algusest
lendamist 162kohalise Boeing
737-400 tüüpi lennukiga. Lennuk liisitakse koos meeskonnaga oma koostööpartnerilt LOTilt
ja asendatakse hiljem Bul Air

ReloLigi

pädevus teostada järelevalvet
majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle.

ameti käskkirjad, millega rahuldati osaliselt OÜ BWM hinnatõusu taotlused, sisaldavad
teavet, mille avalikustamine
võib kahjustada OÜ BWM ärisaladust. Seetõttu on need dokumendid avaliku teabe seaduse §
35 lg 1 p 17 alusel tunnistatud
asutusesiseseks kasutamiseks
mõeldud teabeks. Taas kord,
täpselt samamoodi on Tallinna
keskkonnaamet käitunud ASi
Ragn-Sells ja OÜ Ekovir hinnatõusutaotluste ja käskkirjadega.

Rahvuslik lennukompanii Nordica toob seoses Eesti eesistumisega mitmele liinile suuremad lennukid, kasvatades istekohtade arvu ajutiselt kuni 80
protsenti, teatas ettevõte.
Seoses Eesti eesistumisega

taotlustega.

Kas lepingumuudatuste sõlmimisel ei tekkinud teil küsimust,
miks BWM ei ole täitnud seaduses nõutud õigeks tähtajaks majandusaasta esitamise kohustust? Tallinna linnal puudub

PANETÄHELE

Vastuseks Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi soovile:
“Oleksin väga tänulik, kui artiklis nimetaksite ka ettevõtte, kes
antud teemaga teie poole pöör-

Nordica saab istekohti juurde

pwJefttiJtifUi
kelle tööülesandeks on HoReCa klientide vajaduste väljaselgitamine ja visiooni loomine.
Töö hõlmab ka Premia külmutatud toidukaupade brändide haldamist, arendamist ja
sortimendi laiendamist; uute pakendite disainide loomist koostöös turundusosakonnaga;
reklaamikampaaniate läbiviimist ja müügi kasvatamist HoReCa sektoris.

Qcfatne:

85

senti hakkab 78 sendi
asemel linnale septembris maksma 600–1100
liitri prügi äravedamine.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on HoReCa müügitöö kogemus toiduainete valdkonnas,
teadmised brändide arendamisest, valdad vabalt eesti ja inglise keelt ning saad hakkama ka
vene keeles.

huvitavat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas rahvusvahelises ettevõttes, sõbralikku ja
toetavat meeskonda, häid töötingimusi ja ettevõttesiseseid soodustusi.
CV ja sooviavaldus palume saata hiljemalt 08.09.2017 aadressile personal@premia.ee.
Lisainfo telefonil 6 033 806 ja www.premia.ee

TEHING

Veerenni tervisekeskus
läks välisinvestorile
Selle suve üks suurimaid kinnisvaratehinguid oli äsja valminud Veerenni Tervisekeskuse
müük rahvusvahelisele investorile, avaldas Catella Corporate Finance ja vahendas portaal
kinnisvarauudised.ee.

Seitsmekorruselise hoone
ankurüürnik on Eesti suurim
meditsiinilabor SYNLAB, mille omanik on Euroopa üks suurimaid laboriteenuste pakkujaid SYNLAB Holding GmbH.
Lisaks on uues hoones Confido

erakliinik,

Sinu Arsti perears-

tikeskus, Südameapteegi apteek koos keskkontoriga ning
Mamo kohvik.
Hoone arendasid välja Eestis tegutsev Rootsi kinnisvaraarendaja Fredrik Gyllenhammer ja meditsiiniettevõtja Tarmo Laanetu koos Rootsi finants-

investoritega. Tehingut koor-

MIS ON MIS

dineeris ja läbirääkimisi juhtis Catella Corporate Finance,
arendaja juriidiline nõustaja oli
Pille Pettai advokaadibüroost
Teder ning investorit nõustas Timo Kullerkupp advokaadibüroost Rask.
Fredrik Gyllenhammerkommenteeris, et üha suurem hulk
meditsiinisektori ettevõtteid
on huvitatud uutest ruumidest
ja parema asukohaga hoonest.
“Me oleme läbirääkimistes mitme ettevõttega, et ehitada Veerenni Tervisekeskuse kõrvale
veelüks 7000ruutmeetrise rendipinnaga meditsiinimaja,” lisas Gyllenhammer.
“Veerenni-Tehnika-Filtri
ringristmiku piirkond on üks
uusi huvitavaidkinnisvaraarenduse piirkondasid. See on kesk-

Kinnistusraamat
räägib
Osteti ja müüdi ettevõtet Veerenni Tervisekeskus OÜ, mis
omab kinnistut aadressil Veerenni 53a.
Tehingut rahastas Nordea
Bank AB, mis rahastas ka kinnisvaraarendust. Hüpoteeki
muudeti 2017 juulis.
Ostjat esindab Zenith

linnale väga lähedal ning mitu tugevat kinnisvaraarendajat
on sinna ostnud krunte ja neid
ehitustegevuseks ette valmistanud,” ütles Catella Corporate
Finance’i tegevjuht Aavo Kokk
tehingu kommentaariks.
kinnisvarauudised.ee

Disainitudpõhjamaistesseoludesse

Soodsa hinnaga
vihmaveesüsteem põhjamaisesse
kliimasse Plastmo!
–

Liimitavad ühendused, 100% korrosioonikindel,
tehase garantii 25 aastat. Lai värvivalik
Küsi pakkumist: www.plastmo.ee

688 94 39
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RAHALIIDU REFORM

Euroalale
kubjas või
siiski mitte?
–

Soome rahandusminister ütleb, et euroala ei
vaja ühisvõlakirju, Prantsusmaa minister leiab, et
maksumäärad tuleks ühtlustada ja Saksa minister
visandab stabiilsusmehhanismile ESM uusi ülesandeid.
Sirje Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Äripäev
Septembris on kõik Euroopa Liidu rahandusministridTallinnas. Eesti liidu eesistujariigina püüab arutelusid ohjata ja liikmesriikide ettepanekuid kokku traageldada, et
euro kindlamale vundamendilesaada.
Rahandusministeeriumi asekantsleri Märten Rossi sõnul on Tallinnas plaanis
arutada laiemaltkahte teemat. Üks puudutaks seda, kas ja kuidas täiendada Euroopa eelarves ja rahaliidus majanduse stabiliseerimise funktsioone. Teine seda, kas
majanduspoliitika koordineerimiseks piisab reeglitest või on vaja ka ekstra kubjast.

Euroala oma eelarve ja rahandusminister,
millest tänu Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile on viimasel ajal kõige
enam juttu olnud, on vaid elemendid laiemas diskussioonis, tõrjub Ross liiga lihtsustava küsimuse, kas just neid teemasid hakatakse Tallinnas arutama.
“Raha- ja majandusliidu (EMU) diskussioon pole kivisse raiutud kolm asja, mis
tuleb ära teha ja siis on rahaliit valmis,” ütleb ta. “EMU ise on funktsioon Euroopa Liidus ja ühiskonnas toimuvatest arengutest.”
Kui Eesti viis kuud tagasi ELi eesistumist
ja seda arutelu plaanis, näis ilmne, et Tallinna kohtumisel räägitakse pangandusliidust
ja sellest, kuidas Euroopa Liidu kapitaliturud paremini üle riigipiiride toimima saada. Vahepeal jõudis dünaamika muutuda
Euroopa Komisjon tuli kevadel välja aru-

kui me ei tee

telupaberitega Euroopa Liidu tulevikust,
millele lisandusid mais-juunis konkreetsemad ettepanekud ka selle kohta, kuidas
rahaliitu täiendada. Teisalt hakkasid Euroopa Liidu riigid aktiivselt arutama kaitsekoostööd mis tähendab, et kui luuakse
ka ühine fond, mõjutab see eelarveid ja nii
kaudselt rahaliitu. “Piiri tõmbaminerahaliidu ja Euroopa Liidu vahele on palju ähmasem,” osutab Ross.
Eesti hoiak neis aruteludes on, et kiirustada pole vaja. “Meie tees on tasa ja targu.”

mõne unistaja

Oluline on teha vahet

Ei ole nii, et

tsentraliseeritud riiki, siis

rahaliit ei toimi.
See on vale.
rahandusministeeriumi asekantsler
Märten Ross

–

–

Arteludes on vaja vahet teha, mis on rahaliidu seisukohalt olulised teemad ja mis ei
ole. Näiteks maksupoliitika ei ole rahaliidu
mõttes kriitiline. Ta võib tagada liidu parema toimimise, kuid rahaliit toimibka ilma
selleta. Ei tohiks segamini ajada kriitilisi ja
nii-öelda kasulikke asju.
“Mõnes mõttes toimibrahasüsteem kõige paremini täiesti tsentraliseeritud riigis,
aga öelda, et see on hädavajalik, on palju,”
ütles Ross, osutades, et rahaliit oma praegusel kujul on kõigele vaatamata siiski 15
aastat pigem toiminud, kui mitte. Samas
ei saa vaielda, et kui euroala eelarvel oleks
liikmesriikidele mingi stabiliseeriv mõju,

siis oleks see positiivne. Kuid ikkagi ei saa
väita, et see oleks ainus viis, kuidas rahaliit toimib. “Ei ole nii, et kui me ei tee mõne
unistaja tsentraliseeritudriiki, siis rahaliit
ei toimi. See on vale.”
Samas on kriitilise tähtsusega pangandusliit koos täiendatud järelevalve ja kriisihaldusega, seda näitas seitse aastat tagasi euroalalvallandunudkriis. Teine puuduv
element, mis tänaseks on loodud, on euroala stabiilsusmehhanismESM. “See on rahaliidu riigile täiendav toetus majanduse kohandumiseks olukorras, kus väliste või enda tekitatud šokkide tõttu on mõne riigi ligipääs rahaturule häiritud” selgitab Ross.
ESM on praegu osa arutelust, kuidas rahavood toimiksid nii buumi kui ka kriisi
ajal rahaliidus stabiilsemalt. Arutatakse,
kas ESMile võiks elemente lisada näiteks
suunata sinna järelevalve euroala reeglite täitmise üle. ESM oleks ehk sõltumatum
instants kui Euroopa Komisjon ning sellel
oleks rohkem ka rahalisi vahendeid.
Pangandusliidu kõrval käib praegu ka
kapitaliturgude liidu arendamine. Mõte on
toetada seda, etkapitali liikumisel Euroopa
Liidus ei oleks asjatuid takistusi ning et finantsvahendeid oleks rohkem. Eeskuju on
saadud Ameerikast, kus suur osa majandu–

KOHTUMINE

ÄRIPINDADE

Draghi ja Yellen: ärge
lammutage reegleid

MÜÜKI ÜÜR| ARENDUSED

Tarvo Tavast
Gsm: +372 552 0931
E-post: tarvo@skanton.ee

Sirje Rank

sirje.rank@aripaev.ee

Euroopa Keskpanga juht Mario
Draghi ja USA Föderaalreservi
juht Janet Yellen hoiatasid mõ-

lemad viimase finantskrahhi
järel karmistatud regulatsioo-

nide leevendamise eest.

SKANTON

Draghi osutas, et USA investeerimispanga LehmanBrothes
kollapsile 2008. aasta sügisel
eelnes pea kümme aastat “üsna süsteemset” regulatsioonide lõdvendamist, vahendas Fi-

nancial Times. “Me kõik nõustume, et me ei soovi sellekombinatsiooni kordumist,” ütles
Draghi maailma keskpankurite iga-aastasel kohtumisel Jackson Hole’is USAs.
USA keskpanga juht Janet
Yellen osutas oma ettekandes,
et krahhi järel süsteemis ellu
viidud reformid on selle muutnud oluliselt vastupidavamaks.
Ja seda ilma, et see kuidagi pärsiks majanduse kasvu või laenuandmist.

Jellen nentis, et viimane
krahh hakkab juba mälust kaduma.
Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon on lubanud finantsregulatsioonide leevendamist. Samuti on valitsuse lipukirjaks Ameerika huvide seadmine üle kõigi teiste.
Mario Draghi rõhutas oma
ettekandes ka vabakaubanduse tähtsust riikide majanduskasvule.
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TASUB TEADA

Arutatakse rahaliidu reformi
Seitse aastat tagasi Kreekast vallandunud
rahaliidu kriis näitas, et ühisraha euro ülesehituses on mitu olulist elementi puudu.
Euroopa Komisjon on avaldanud aruteludokumendi, kuidas euroala reformida.
Aktiivselt panustavad debatti mitmed liikmesriigid eesotsas Prantsusmaa ja Saksamaaga. Prantsusmaa toetab euroala oma
eelarve ja rahandusministri ideed, Saksamaa seisukohtades saabub suurem selgus
pärast 24. septembril toimuvaid parlamendivalimisi.
Eesti ELi eesistujariigina korraldab rahandusministrite arutelu Tallinnas 15.–16. septembril.
Lisaks euroala tulevikule on päevakorras
tehnoloogiline innovatsioon finantssektoris
ning maksustamise väljakutsed seoses digimajanduse arenguga.

se stabiliseerimisest toimub lisaks eelarvele kapitalituru kaudu. Riskid on nii rohkem
hajutatud läbi erasektori.
Teisalt ei toimi kapitaliturg ühiskonnast
lahus. Ühiskondlik diskussioon kipub aga
rõhutama, et see on hea, kui investeeritakse oma riiki. “Mis teises kontekstis tähendab, et riskid on vähem hajutatud,” arutleb Ross ja nendib, et juba see oleks hea, kui
kapital mingilgi määral paremini liikuma hakkaks.

TREND

LÜHIDALT

Raha voolab USA
aktsiatest välja

Draghi pani euro tugevnema

Mait Kraun
mait.kraun@aripaev.ee

Investorid müüsid nii agaralt
USA aktsiaid viimati 2004. aastal, kirjutab CNBC.

Raha on USA aktsiatest välja voolanud juba kümme näda-

lat järjest. Kokku on selle ajaga
välja viidud 30 miljardit dollarit, teatas Bank ofAmerica Merrill Lynch neljapäeval avaldatud
raportis, mis viitas EPFR Globali andmetele.
Investorid viisid oma raha
arenevatele turgudele ning Euroopa jaJaapani aktsiatesse. Raporti kohaselt on nendesse varadesse kümne nädalaga liikunud
36 miljardit dollarit.
USA aktsiaturud on samal
ajal aga kallinenud. Standard
Poor’s 500 on kolmandas kvar&

Euro kerkis reedel Euroopa Keskpanga Mario

talis tõusnud ühe protsendi
ning indeks jõudis 8. augustil
ka kõigi aegade rekordini.
Bank of America raportist
selgus, et investorid tahavadpigem riske vähendada. Näiteks
eelmisel nädalal voolas raha
välja sektoritest, mis on viimasel ajal kõige enam aktsiaturgude tõusu panustanud. Kolmapäevaga lõppenud nädalal
voolas tehnoloogiasektorist välja 600 miljonit dollarit, finantssektorist 35 miljonit dollarit
ning tarbimissektorist 1,5 miljardit dollarit. Tehnoloogiasektori puhul on tegemist viimase
49 nädala suurima numbriga.
Vähem riskantne kommunaalsektor oli ainuke, kuhu eelmisel nädalal investorite raha
juurde tuli.

Rahandusminister on sümbolkuju

Arutelu käib sisuliselt selleümber,

kas euroalariikide
huvides oleks rohkem funktsioone ja
rahastust kesktasandile viia, ütleb

rahandusministeeriumiasekantsler
Märten Ross.
FOTO:

ANDRAS

KRALLA

Euroala rahandusministri idee pole Rossi
jaoks samuti jah-ei küsimus. Taustal on diskussioon, kas praegune euroalalkehtiv niiöelda hajutatud eelarvepoliitiline üldraamistik on piisav või oleks siiski vaja kedagi,
kellel oleks tugevam roll ja voli liikmesriikidele öelda, et te ei käitu vastavalt reeglitele või et eelarve võiks olla ühishuvidestlähtuvalt elavdavam või kitsendavam.
Või kui on otsustatud luua tsentraliseeritum eelarve, et riigid positiivsete või negatiivsete šokkide korral tinglikult kas raha koguks või ajutiselt investeeringuteks
või töötuskindlustuseks juurde saaks, et
siis oleks institutsioon, mis seda kontrollib.
“Siia tuleb sisse majanduse stabiliseerimise tervikvaade,” nendib Ross. “Rahandusminister on pigem sümbol. Sisuline diskussioon on selle üle, kas liikmesriikide endi
huvides on täiendavaid funktsioone tsentraliseerida.”
Rossi sõnul pole selles reformidiskussioonis kaduma läinud ka Eesti enda korduvalt väljendatud seisukoht, et enne uusi
elemente võiks täita ära need kokkulepped,
mis on juba sõlmitud. “Üks pole lahus teisest. Rahaliidu toimimises on reeglipõhise
eelarvepoliitika täitmine igal juhul kesksel
kohal,” ütleb Ross.
“See on riikliku tasandipädevus ja sel on
olulisemgi roll kui võrdlemisi piiratud rahalise mandaadiga osapoolel kuskil kesktasandil. Meie mantra pole kuhugi kadunud.”
Tallinna diskussioonis on Eestil eesistujana eelkõige arbiitri roll.

Draghi ettekande Järel maailma keskpankurite iga-aastasel nõupidamisel kõrgeimale tasemele 2015. aasta jaanuarist.
Draghi ei üritanud oma kõnes tugevat eurot
n-ö alla rääkida. Nii Jätkasid pullid eurole panustamist. Euro kurss kerkis 1,1941 USA dollarile, vahendas agentuur Bloomberg.
Draghi esinemine kinnitas, et Euroopa Keskpank plaanib rahapoliitilise stiimuli programmidest väljumist väga aeglaselt.
Credit Suisse’i strateeg Shahab Jalinoos prognoosib aasta lõpuks euro-dollari kurssi 1,22
dollari tasemel euro eest.

Toornafta hind tõusulainel
Nafta hind tõusis reedel, sest Ameerika naftatööstus valmistus võimalikuks tootmishäireks
seoses orkaan Haveryga, mis oli võtnud suuna
riigi naftatööstuse südamesse Mehhiko lahel,
kirjutas Reuters. U.S West Texas Intermediate’i
naftafutuur tõusis kell 8.30 47,76 dollarile ehk
33 senti. Samuti on kolmapäevast alates tõusnud Ameerikas bensiini hind, mis on teinud
10% hüppe, olles jõudnud kõrgeimale tasemele alates aprillist.

„Meie laos on üle 100 uue ja kasutatud pingi!
Vaata lisa www.duroc.ee“

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

info@duroc.ee

www.duroc.ee

PARIM KOMPRESSORITE
JA VAAKUMPUMPADE

HOOLDUSMEESKOND EESTIS
KÜSI LISA: 615 5550 VÕI

INFO@KOMPRESSORIKESKUS.EE

Hooldame ja remondime
erinevate tootjate suruõhu-,
madalsurve-ja vaakumseadmeid.

BÖRSILEMINEK

Spotify debüüdilt
langes viimne tõke
Sirje Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Muusikastriimimiskeskkond
Spotify sõlmis oma viimase
suure lepingu plaadifirmaga
ning nüüd ei tohiks börsile minekut enam miski takistada,
kirjutas Rootsi majandusleht

ja paigaldus
müük,
tootmine
PVC hallide

13

miljardit dollarit või midagi sinnakanti arvatekse
olevat muusikastriimija

Dagens Industri.

börsiväärtus.

Pärast pikki läbirääkimisi sai
Spotify Warner Music Groupiga litsentsilepingu uuendatud.
Nii on Spotifyl nüüd olemas
allkirjastatud lepingud kõigi kolme suure plaadifirmaga.
Sellega on tagatud muusikavalik ja saabunud selgus, millised

lähiaastate kulud, vahendas
uudisteportaal Recode.
Spotify sihib börsidebüüti
kas selle aasta lõpus või tuleva
alguses. Meedia andmeil hinnatakse firmabörsiväärtust orienteeruvalt 13 miljardile dollarile.
on

Jaanus Laane 50 66 284, info@finest-hall.com

www.pvc-halli.fi
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KOMMENTAAR

Raha kaasatakse
ulmeliste ideede
peale
Asse Sauga
krüptorahaekspert

Suures osas on neil õigus,
et enamik ICOsid on ulmelise idee ja tehnilise kirjelduse
peale raha tõstmine.

Krüptorahaga

tehtavad tehingud
on anonüümsed ja nii
võib heauskne investor
sattuda terrorismi või
rahapesu rahastama.
FOTO: BLOOMBERG

KRÜPTORAHA

Finantsinspektsioon lõi
virtuaalraha juhendi
Anonüümsete virtuaalrahatehingutega kaasneb pettuste oht, mistõttu pani
finantsinspektsioon kirja, mida võiks enda raha mängu pannes tähele panna.
otsuse tegemist soovitab amet tähelepanu
pöörata järgmisteleasjaoludele:
Rahvusvaheline ulatus ICOde ja vir-

Kristel Härma
Artur Erik Lindmaa
aripaev@aripaev.ee

–

Äripäev
Finantsinspektsioon paneb südamele, et
kes tahab oma rahaga toetada virtuaalrahaga turule tulekuid (lühidalt ICO ehk inglise keeles initial coin offering toim), tuleks
endale selgeks teha investeeringu tingimused. Samuti tuleks kontrollida, kas ettevõttel on tegevusluba ja kas pakkumine on finantsinspektsioonis registreeritud.
Inspektsioon soovitabkindlaks teha, kas
ja millised õigused konkreetse tehinguga
kaasnevad ning mille jaoks ettevõte ICOga
kaasatudrahakasutab. Enne investeerimis-

tuaalvääringute tehingute hajutatud iseloomu tõttu on tihtipeale keeruline sellist
tegevust jälgida ja konkreetsesse jurisdiktsiooni paigutada. Tõenäoline on välisriikide õiguse kohaldumine, mis võib mõneti
erineda Eesti regulatsioonidest.

–

likku registrisse või pole selgelt tuvastatav
ettevõtjaga seotud isikute ring.
token’ite
Spekulatiivne investeering
väärtuse määramine ei ole üldjuhul läbipaistev, vaid spekulatiivne, ning nende
kauplemishind võib lühikese perioodijooksul palju kõikuda. Eksisteerib risk, et investor kaotab kogu investeeritud summa, sest
token’id muutuvad väärtusetuks.
Kõrged tootluslubadused investoritel
tasub olla tähelepanelik kõrgete tootluslubaduste suhtes, sest mida kõrgemat tootlust
ettevõte lubab, seda suuremad on ka investeeringuga kaasnevad riskid.
Pettuse risk kuna token’itega tehtavad
tehingud on anonüümset laadi, siis on ka
pettuste ning rahapesu ja terrorismirahastamiserisk nende puhul kõrgem.
–

–

Tulemusteta tundmatu ettevõte
Emitendi risk token’ite pakkuja on tihtipeale start-up, millel puuduvad varasem tegevus ja finantsnäitajad, mistõttu on investoril keerukas selle krediidivõimekust
hinnata. Teisalt on start-up’ide puhul ka üsna suur läbikukkumise risk. Halvemal juhul aga pole ettevõtjat kantud ühtegi amet–

–

Meeskonnad pole eelnevalt koostööd teinud, pole reaalset toodet, tekivad
kahtlused turu tundmises ning valmisolekus ja ka
ajastuses. Isegi siis, kui kõik
need faktorid täidetakse
edukalt, on start-up’ i puhul
võimalus üks kümnest, et ta
viie aasta pärast elus on.
Samas toovad avatus ja
detsentraliseeritus veidi teise dimensiooni. Sisuliselt on
kogukonnal võimalus mingist hetkest toote arendamine üle võtta, kui see on viidud teatud tasemeni.Asutajaid ega omanikke polegi vaja, et lahendust edasi ehitada
–hea näide on bitcoin. Ehk
siis üks kümnest võib avatud
ja hajutatud mudeli puhul
olla pigem viis kümnest.
Kui aga idee on teostatav,
meeskond tugevja ennast
tõestanud, tubli eeltöö tehtud, toode olemas ning kogukonna usaldus võidetud,
on võimalik investorina ICOlt ka väga palju võita.
Kindlasti tasub ICOde juures jälgida, kas tegemist on tsentraalse ärimudeli rahastamiseks loodud
token’i ga või detsentraalse lahendusega. Tsentraalsed on kindlasti vähem läbipaistvad ja nende alla kuuluvad ka kõiksugu petuskeemid. Avatud ja läbipaistvad
lahendused ei saa petuskeemid olla, kuna see tuleks kiiresti välja. N-ö traditsiooniliselt on ICO kui rahakaasamise meetod mõeldud pigem
detsentraliseeritud ja avatud ärimudelite finantseerimiseks ja selle abil saab nii
tehniliseltkui ka majanduslikult väga keerulisi isereguleeruvaid ja toimivaid ökosüsteeme üles ehitada. Parim
näide on praegu ethereum.

Krüptorahakuriteod on
maksma läinud miljoneid
on lisandunud veel üks põhjus, miks olla ettevaatlik krüptorahade esmaste avalike pakkumistega
(ICO) võimalus, et omandatud
krüptoraha langeb häkkerite
kätte, on üks kümnele.
New Yorgi ettevõte ChaiBloombergi teatel

–

DIIVANID | TUGITOOLID
MÖÖBLIKANGAD | KARDINAKANGAD
Decotex Sisustussalong
Pärnu mnt. 160E, Tallinn | E-R 10.00-17.00, L 11.00-15.00 | www.decotex.ee | FB: decotextrade

nalysis, mis analüüsib tehinguid ja pakub rahapesuvastast
tarkvara, teatas, et andmepüügi petuskeemide tõttu on tänavu kaotatud juba 225 miljonit dollarit.
Sellistes skeemides meelitatakse investoreid saatma raha,
et saada vastu krüptoraha. Ohvriks langevad tavaliselt investorid, kes loodavad saadakiiremat
ligipääsu uuele krüptorahale ning avaldavad oma krediitkaardi-ja isiklikud andmed õngitsejatele, kes on ohvrid leidnud spämmkirjadega.
Kirjad viivadveebis lehekülgedele, mis sarnanevad päris
ICO projektidega. Chainanlysisi üks asutaja Jonathan Levin tõi

225

miljonit dollarit on tänavu
kaotatud andmepüügi
petuskeemide tõttu.

näiteks, etkui päris proj ekt kan-

naks nime “illuminate”, võivad
petturid luua võltslehekülje,
mis kannab nime “iIIuminate”.
Ettevõtte andmetel on ligi 30
000 inimest langenud ethereumiga seotud küberkuritegude
ohvriks ja keskmiselt on iga ohver kaotanud 7500 eurot. Tänavu on korraldatud ICOsid ligi
1,6 miljardi väärtuses.
Levin ütles, et petturid on
suutnud teenida meeletu summa. Võrreldes teiste kriminaalidega on tema sõnul õngitsejad kõige efektiivsemad olnud.
FBI statistika alusel lähenebküberkurjategijate saagiks langev
summa n-ö päris röövidele.

Äripäev

toimetaja Viivika Rõuk
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SEADUS

TERVIS

LÜHIDALT

Töövaidluste
lahendamine
muutub

Septembris tuleb
tööle minna

Töötuskindlustushüvitise
maksmise kord uurimise all

kondimootoriga
4. septembril algab taas aktsioon “Kondimootoriga tööle!” Neli töönädalat kestva ja
29. septembril lõppeva ürituse
eesmärk on innustada töötajaid aktiivsemalt liikuma.

põhjalikult
Uuel aastal hakkab kehtima
uus töövaidluste lahendamise seadus, mis muudab suurel
määral senist töövaidluste lahendamise kordaja laiendab
vaidluse lahendamise võimaluste valikut.

Seni kehtiv individuaalse
töövaidluse lahendamise seadus (ITVS) jõustus 1996. aasta
septembris ja selle põhimõtted
on vananenud, selgitas Grant
Thornton Baltic OÜ juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits.

Neljandat korda toimuv aktsioon sai alguse küsimusest, kas
ummikus istutud tunde oleks
võimalik oma kehale mõeldes
nutikamalt ära kasutada. Uute
harjumuste juurutamiseks pole aga töökohast paremat pai-

ka, sest seal käime regulaarsemaltkui mistahes trennis.
Võistlusel osalemiseks tuleb
oma neljaliikmeline võistkond
SportID keskkonnas kirja panna. Registreerimine ja võistlusel osalemine on kõigile tasuta. Tiimi liikmed märgivad läbitud vahemaad aktiivsuspäevikusse. Võitjatele ja õnneseentele on ette nähtud 1800 euro
eest auhindu.

PANE TÄHELE

Peamised erinevused ja uuendused jõustuvas
töövaidluste lahendamise seaduses

1.

Üks saab seista kõigi
eest. Uue regulatsioo-

niga laiendatakse seaduse kohaldumisala, mis tähendab, et TVSi alusel lahendab töövaidluskomisjon ka kollektiivlepingu täitmisest tuleneva kollektiivse töötüli vaidluseid. Näiteks
saab kollektiivlepingu täitmisega seotud vaidluse korral nõude
esitada ka kõikide kollektiivlepinguga seotud töötajate huvides
üks töötaja või töötajate esindaja
(ametiühingu usaldusisik).
Menetluseks rohkem aega. Avalduse läbivaatamise tähtaeg pikeneb 30 kalendripäevalt
45-le. Samuti pikeneb töövaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise tähtaeg varasemalt viielt
tööpäevalt kümnele. Tähtaegu
on pikendatud peamiselt seepärast, et senise statistika kohaselt
kulub töövaidluse lahendamisele ettenähtust rohkem aega ja pikem menetlustähtaeg peab tagama töövaidluskomisjoni otsuste parema kvaliteedi.
Nõude rahaline piirang kaob. Kui praegu kehtiva seaduse
alusel ei menetle töövaidluskomisjon 10 000 euro piiri ületavaid rahalisi nõudeid, siis uues
seaduses selline piirang puudub.
Seega saavad töösuhtest tuleneva vaidluse lahendamiseks töö-

2.

3.

vaidluskomisjoni poole pöördu-

da kõik isikud, olenemata rahali-

se nõude suurusest.

4.

Tuleb kirjaliku menetluse võimalus.
Praegu on töövaidluskomisjonis võimalik vaid suuline menetlus, millele lisandub
uuest aastast võimalus töövaidlusasju lahendada ka kirjalikus
menetluses. Erisusena on lubatud töövaidluskomisjoni Juhatajal ainuisikuliselt menetleda rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses, kui nõuete kogusumma ei ületa 6400 eurot. Oluline on märkida, et kui üks pool ei
ole kirjaliku menetlusega nõus
või soovib enda suulist ärakuulamist, vaadatakse töövaidlusasi
läbi istungil.

5.

Uus võimalus: lepitusmenetlus. Uuendusena võimaldatakse

töövaidluskomisjonis lepitusmenetlust, mille eesmärk

on lepita-

ja juhendamisel jõuda mõlemaid
osapooli rahuldava kokkuleppe-

ni. Seejuures ei ole lepitusmenetlus enne tavamenetlust kohustuslik ning lepituse ebaõnnestumise korral on pooltel õigus lahendada töövaidlusasi töövaidluskomisjoni tavamenetluses või
kohtus.
Tõendite kogumine.
Uue regulatsiooniga
antakse töövaidluskomisjoni juhatajale, sarnaselt kohtuga, õigus nõuda vaidlevatelt
pooltelt välja tõendeid, kui need
on olulised asja lahendamiseks
või teisel menetlusosalisel (reeglina tööandjal) lasub töösuhtest
tulenevate dokumentide säilitamise kohustus.
Töövaidlus endiselt
riigilõivust vaba. Töövaidluskomisjoni poole
pöördumine on endiselt riigilõivuvaba, mis tagab kõikidele töötajatele ja tööandjatele võrdse
võimaluse töövaidluskomisjoni
pöördumiseks. Kuid pooled peavad arvestama, et pärast vaidlu-

6.

7.

se lõppemist komisjonis jäävad
kõik menetlusega seotud kulud
vaidluspoolte kanda. Vaidluse
jätkumise korral kohtus on pooltel võimalik nõuda töövaidlusmenetlusega seotud kulude hüvitamist, mida siis kohtumenetluses saab käsitleda kohtueelsete
menetluskuludena.
Kokkuvõttes loob
uus regulatsioon eeldused töövaidluste tõhusamale kohtuvälisele lahendamisele, kuna rahaliste nõuete piiri kaotamine tagab kõigile, olenemata nõude suurusest, õigu-

8.

se pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Muu hulgas on pooltel
lisaks tavamenetlusele vaidluse
lahendamiseks rohkem võimalusi, näiteks lepitusmenetlus või
kompromiss, mille töövaidluskomisjon kinnitab.
AlliKAS: GrANT ThOrNTON BAlTic OÜ

jUhTiV õiGUSNõUSTAjA

10000

KriSTEl TiiTS.

euro piiri ületavaid rahalisi nõudeid töövaidluskomisjon praegu ei menetle. Uue seadusega see
piirang kaob.

Kardinasalong "Albatros Textile"
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Õiguskantsler Ülle Madise on asunud uurima,
kuidas arvutatakse Eestis töötuskindlustushüvitise maksmist, kuna see ei pruugi olla kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega, vahendas ERR.
Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kellele
maksti töötuskindlustuse seaduse alusel väikseimat töötuhüvitist, kuna ta töötas lühikest
aega teises Euroopa riigis.

Igavlev Aleksander sai vastuse
Haridusministeeriumisse saabus juulis trükitähtedes kirjutatud kiri Aleksandrilt, kes soovis, et kool juba augustis algaks. Nüüd saatis
haridusminister Mailis Reps poisile ka vastuse.
“Kooli alguse aega muudame siis, kui suurem
osa lastest Ja emadest-isadestseda soovivad
ja sellega nõus on,” kirjutas Reps.
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Juhatuse liige
vastutagu

Äriseadustik vajab kiireid parandusi

Väikeaktsionäride õigusi aitaks kaitsta derivatiivnõude lisamine äriseadustikku.

Kohtupraktikas ja meedias on olnud
arvukaid näiteid selle kohta, kus enamusaktsionärist juhatuse liige kutsutakse juhatusest tagasi ning ettevõtte uueks juhiks valitakse variisik näiteks hiljutises
Hotell Pärnu osanike kohtuvaidluses. Sellega loodetakse vähendada oma vastutust
võlausaldajate ja kaasaktsionäride ees.
Kahjunõude esitamise juhatuse liikme
vastu otsustavad aktsionärid üldkoosolekul. Aktsionär ei või ise hääletada, kui luubi all on tema enda tegevus juhatuse liikmena. Kui juhatuse liige aga välja vahetada, kaob hääletamisekeeld ära, sest näiliselt justkui huvide konflikti enam pole.
Sellises olukorras saab enamusaktsionär
oma väljavalitud juhatuse liiget kaasaktsionäride eest kaitsta ning nõuete esitamist juhatuse liikme vastu blokeerida.
Juriidilisest küljest vaadatuna on selle
probleemi lahendamisekskaks võimalust.
Ühe võimalusena võiks enamusaktsionärilt nõuda kahjunõude esitamise poolt
hääletamist ning kui isik keeldub seda tegemast, siis asendada puuduolevad poolthääled kohtuotsusega. Hääletamiseks kohustav kohtulahend võib saabuda aga alles aastate pärast.
–

Lihtsam ja kiirem lahendus
Teise võimalusena võiks seadusandja kaaluda nn derivatiivnõude sisseviimist Eesti õiguskorda. Derivatiivnõue on algselt
äriühingule kuulunud kahju hüvitamise
nõue juhatuse liikme vastu, mida võib esitada iga äriühingu liige. Derivatiivnõude
esitamiseks ei ole vaja koguda kindlat hulka poolthääli äriühingu üldkoosolekul,
seega lõikaks see ära võimaluse blokeerida
kahju hüvitamise nõude esitamist.
Tegemist on siiski poliitilise otsusega,
mis eeldab seadusandja sekkumist. Küsimus on eelkõige selles, millises ulatuses lubada aktsionäridel ühingu juhtimisse sekkuda. Juhatuse liikme tegevusvabadus on oluline, et ta ei peaks pidevalt äriotsuste tegemisel vastutust kartma. Samas
meelitab piiratud kontroll tema tegevuse
üle suurt hulka ettevõtjaid oma positsiooni kuritarvitama.
Derivatiivnõue ei lahendaks probleemi
tervikuna, vaid oleks pisike samm õiglasema ühinguõiguse poole. Võib oletada, et
juhatuse liige ei soovi varasid vabatahtlikult tagastada ning kahjuhüvitise saamiseks on vaja ette võtta kohtutee. Derivatiivnõudekohtulik esitamine eeldab konkreetset teavet ning tõendeid, mis kahju tekitamist kinnitavad. Seega vajaks ülevaatamist ka meie mitte-nii-hästi toimiv teabenõuete ja erikontrolli reeglistik.
Margus Moor
Eesti Väikeaktsionäride Liidu
õiguspoliitika toimkonna juht

Küsimus on eelkõige selles, millises ulatuses lubada aktsionäridel
ühingu juhtimisse sekkuda.
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–

Eesti hea maine kaob kiiresti,
kui levib sõna, kui keeruline on
siin välisinvestoril asju ajada.

Eestis on osaühingu osadega tehingute tegemine keeru-

lisem kui üheski teises Põhjamaa või Balti riigis. See on Eestis võimalik üksnes kas väärtpaberite keskregistri kaudu,
mis eeldab nii müüja kui ka
ostja väärtpaberikonto olemasolu, või notariaalse tehin-

Paul Künnap
Soraineni advokaat

guna.
Varem oli väärtpaberikes-

kuse kaudu tehingute tegemine kiire ja mugav, kuna ka mitteresidendid said Eesti pangas
lihtsasti väärtpaberikonto avada. Nüüd aga on aina karmistuv regulatsioon seadnud pangad olukorda, kus väärtpaberikonto avamine mitteresidendile toob pangale kaasa suure
riski pea olematu käibe juures.
Selle tulemusena on väärtpaberikonto avamine mitteresidendile eriti passiivsele investorile, kes soovib üksnes
hoida osalust äriühingus kuni selle müügini muutunud
ebamõistlikult pikaks protsessiks. Tihti kestab see mitu kuud ja lõpeb panga poolt
konto avamisest keeldumisega.
Isegi olemasolevaid väärtpaberikontosid on asutud sulgema.
Ilma väärtpaberikontota ei saa
aga osaühingu osadega tehinguid teha.
–

–

Kai Vainola
Soraineni advokaat

Oleme loonud
kuvandi Eestist
kui e-riigist, kus
asjaajamine on
eriti kiire ja lihtne.
Tegelikkus on
vastupidine.

Pikk, võõras ja kulukas variant

Tõsi, alternatiiv on teha tehingud notari juures. Notariaalne tehing eeldab aga osapoolteltkas füüsilist Eestisse tulekut või spetsiifiliste volikirjade
notariseerimist. Nimekiri riikidest, kus notariseeritud volikirju Eesti notarid aktsepteerivad, ei ole aga kahjuks pikk.
Lisaks eeldab see lepingu eelnevat kooskõlastamist notariga, viimase soovil lepingusse

muudatuste tegemist ning notaritasu maksmist. Nii võtab
notariaalse tehingu tegemine
palju aega, rahvusvahelised investorid pole selle süsteemiga
harjunud ning ka lisakulu võib
vähemalt idufirmadele suureks takistuseks osutuda. Probleem jääb.
Nii oleme sunnitud mõtlema välja lahendusi, mis võimaldaksid välisinvestoritel
kokkupuuteid Eestiga vähendada või need üldse ära hoida. Esimene lihtne lahendus,
mida eriti idufirmade puhul
tasub kaaluda, on ühing kohe asutada mujale kui Eestisse. Erinevalt Eestist saab näiteks Suurbritannias internetis
ühingu tõepoolest kolme tunniga asutada. Natuke aeglasemaid, aga siiski Eestist oluliselt
lihtsamaid võimalusi pakuvad
ka Soome, Läti ja Rootsi.
Kui Eesti ühingu asutamine
on siiski vältimatu või ühing
jubategutseb, saab osade võõrandamise probleemi lahendamiseks teha grupi struktuuri ühe tasandi juurde. Selleks
tulebanda Eesti ühingu osad
aegsasti enne mistahes tehingut lihtsalt üle Eestist väljaspool asuvale valdusühingule,
näiteks Lätti. Edaspidi toimuvad siis sisuliselt Eesti ühingu
osalustega tehtud tehingud Lätis. Sellise struktuuri eeliseks
võivad olla ka maksueelised.
Olukord on seda absurdsem, et samal ajal reklaamime
aktiivselt e-residentsust ning
oleme loonudkuvandi Eestist
kui e-riigist, milles asjaajamine on muudetud eriti kiireks ja
lihtsaks. Tegelikkus on vastupidine. Kuigi e-residentsus on
huvitav instrument, mis õigestikasutades võib anda meile
ainulaadseid eeliseid, ei toimi
see praeguses Eestis. Probleemid, mida e-residentsus lubab

lahendada näiteks suhtluses
äriregistriga, oleme me ise siin
loonud. Teistes meie piirkonna
riikides neid lihtsalt pole.
Ainult viguritega

Kujunenud olukord vajab riigilt kiiret sekkumist. Eesti väga hea maine kaob kiiresti,
kui levib sõna, kui keeruline
siin asjaajamine välisinvestori jaoks tegelikult on. Eriti kui
selgub, et sisuliselt ei ole võimalik Eestisse otse ilma viguriteta investeerida. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et potentsiaalne välisinvestor otsustab suunata oma investeeringu
hoopis Eestist väljapoole.
Pankade manitsemine ei ole
lahendus, sest riik ei saa siin
oma vastutust pankade õlgadele veeretada. Samuti ei ole lahenduseks kehtivat väärtpaberikontode regulatsiooni muutvad eelnõu sätted, mis näevad
ette osanikule hoiukonto avamise võimaluse, sest selliseid
hoiukontosid ei saa kasutada
osade võõrandamisel.
Õnneks on siiski olemas kiire lahendus, mis ei eelda mingeid keerulisi tarkvaraarendusi äriseadustiku muutmine, et see oleks rohkem kooskõlas lähiriikide, näiteks Rootsi, vastavate seadustega. Osadega tehtud tehingud tuleb lihtsalt vabastada notariaalsest
vorminõudest. Tehingute tegemine osadega peab olema lubatud kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, kusjuures
teade tehingu tegemisest tuleb esitada ühingu juhatusele, kes teeb kanded osanike nimekirja. Kui tingimata soovime rootslastest rohkem turvalisust või siis bürokraatiat
võib lisada ka juhatusele nõude esitada osanike nimekiri digitaalselt allkirjastatuna äriregistrile.
–

–

–
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E-residentsus panga pilgu läbi
Kuna karmide nimedega regulatsioonid panevad pankadele
hulga kohustusi, on Eesti pangad e-residentide suhtes ettevaatlikud.

E-residentsuse eesmärk on
soodustada Eesti majanduse,
teaduse, hariduse ja kultuuri
arengut, luues võimalusekasutada e-teenuseid Eesti digitaalse dokumendiga ka isikutel,
kes ei ole Eesti residendid. Selle projekti ambitsioon on suur.
Esialgne plaan oli saada 2025.
aastaks 10 miljonit e-residenti.Kindlasti on tegemist ideega, mis väärib suurt tunnustust ning tõstab Eesti mainet eriigina.

Pangakonto Eesti pangas
loob e-residentidele ja nende
loodud ettevõtetele võimalused kasutada ka teisi teenuseid
ning seetõttu on pangad esimesed kohad, kuhu e-residendid pöörduvad. Siiski on pangakonto avamine neile pikk ja
vaevanõudevprotsess.
Eestist kaugel viibivate e-residentide soov on suhelda pangaga distantsilt ning avada

Edward Rebane
SEB Panga väikeste ja
keskmiste ettevõtete
segmendi juht

Lihtsa e-residendi teekonnal Eestiga
seotud ettevõtte omanikuks on pangad
esimesed, kes põhjaliku
kontrolli teevad.
konto Eestit külastamata. Rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadus on
loonud selleks ka seadusliku
aluse, kuid sätestanudka tõsiseid tehnilisi nõudeid.
Oluline on, et video teel
kliendisuhte algatamisel peavad pangad tegema kontrolli ning kogu protsessi salvestama ning säilitama. See nõuab
pankadelt täiendavaidarendusi ning sisaldabka päris palju riske.
Nendeleriskidele viitavad
põhiliste regulatsioonide nimed, mis panganduse prot-

seduure paika panevad näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja“tunne oma klienti” põhimõtted. Nende regulatsioonide tõttu on lihtsa e-residendi teekonnal Eestiga seotud ettevõtte omanikuks pangad esimesed asutused, kes põhjaliku
kontrolli teevad.
–

Eksitus läheb kalliks maksma

Nende kohustus on teada oma
klientide tausta, tema huvisid
ning konto avamise põhjust.
Lisaks on pangad kohustatud
koguma mitmesuguseid andmeid nii kliendisuhte loomisel
kui ka hiljem.
Pangad peavad kontrollima nii andmete õigsust kui ka
tehinguid ning raha päritolu.
Eksitused selles valdkonnas on
viinudrahvusvahelisi panku
viimastel aastatel ajaloo suurimate trahvide jareputatsioonikahjudeni. Ning see on põhiline vastus küsimusele, miks
Eesti pangad on e-residentide
suhtes ettevaatlikud.
SEB Panga jaoks on üliolu-

line, et e-residendid ning

nen-

de asutatud ettevõtted omaksid seost Eestiga. Sest selles
seisnebki e-residentsuse mõte:
luua lihtne võimalus inimeste/
äride/üksikute projektide sidumiseks meie riigiga. Kuid e-residendid soovivad avada kontosid peamiselt ettevõtetele,
mille omanikud või juhatuse
liikmed on e-residendid. Kas
see on just õige põhjus pangandusteenuse pakkumiseks?
Pangana on meile oluline,
et eraisikud ja ettevõtted, kellega loome kliendisuhte, loovad meie riigis väärtust. Selleks võib olla ettevõtete puhul
näiteks Eestis asuv tootmisüksus, Eestis asuvad kliendid või
lepingupartnerid. Ning sellisel
juhul, kui e-residendi asutatud
ettevõte plaanib tegutsema hakata Eesti turul ning seetõttu on olemas vajadus ka avada
pangakonto pangas, ei tohiks
kliendisuhte loomisel probleeme tekkida.
Pangad ei ole olemuselt ettevõtlust või äriarendust pidurdavad asutused.
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kas turgu tuleb
juurde või jääb
vähemaks?
Millised on rahvastiku lähiaja trendid, räägivad Tartu Ülikooli rahvastikuteadlane Mare
Ainsaar ja EBSi rahvusvahelise koostöö prorektor Toomas Danneberg.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

167

miljoni euro eest müüs Eestiski
kinnisvara omav Citycon viis kaubanduskeskust Soomes. Poed ostis
maailma ühe juhtiva erainvesteerimisfondi Cerberuse haru.

JUHTKIRI

Linnamäe ja Luige
võistlus välja kuulutatud

ESINEMISLAVAD

Uue kinnisvaraportaali tulek seab Margus Linnamäe ja Hans H.
Luige vastamisi peale meediabisnise ka kinnisvarakuulutuste äris.
Möödunud nädalal teatas Ekspress Grupp,
et loob koos suuremate kinnisvarabüroodega kinnisvaraportaali.
Uue kinnisvaraportaali tulek on iseenesest hea, lisab konkurentsi ja tõotab paremaid tingimusi klientidele. Ja need kliendid oleme suurte kinnisvarafirmade kõrval, kes on ühed osanikud, ka mina ja sina, kui me elamispinda üüridavõikorterit müüa plaanime. Konkurentsi lisab see
ka kahe meediakontserni Eesti Meedia ja
Ekspress Grupi vahele.
Portaali oli lihtsalt vaja
Uue portaali loomise idee oli õhus juba
märtsist peale. Siis otsustas 11 kinnisva-

rabürood kinnisvaraportaali kv.ee hinnapoliitika muutumise ehk maakeeli hinnatõusu teate peale portaalist lahkuda. Neile tõi see kaasa kriminaalmenetluse kooskõlastatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise kahtlusega. Ega neil väga
muudvarianti ei olnudki, kui oma kuulutustele paralleelne keskkond luua.
See, et kinnisvarabüroode firma partner on Ekspress Grupp, seab kinnisvaraportaalide väljal vastamisi kaks suurt meediakontserni ehk nende omanikena Hans H.
Luige ja Margus Linnamäe.

Seni jagasid turu suures plaanis kaks kuulutusplatsi: Eesti Meedialekuuluv kv.ee ja
City24. Juunis tuli teade, et Eesti Meedia
on alustanud ka City24 Eesti ja Läti üksuste ostmise läbirääkimisi. Sellega saaks Eesti Meediast hoobilt mitte lihtsaltkinnisvarakuulutuste turul domineeriv, vaid ametlikult täielikult valitsev ettevõte.
Kui kellelgi võiks jääda mulje, et kuulutusteäri on Eesti Meediale mingi kõrvaltegevus, tuleb vaadata numbreid. Grupi kõigi
ajalehtede ja ajakirjade müügi käibenumber kõigub 9 miljoni juures ja suund on kahanemisele, kuulutusteportaalide käive
aga olimullu 14 miljonit ja aastaga kogunes kasvu üle 2 miljoni.
Loogiline liit
Uue portaali nõukogu esimees Tarmo
Sild ei põhjendanud, miks võeti punti just
meediafirma. Samas on Ekspress Grupp
varemgi kuulutusteportaale teinud, seega
pole valdkond neile võõras, seda esiteks. Ja

arvestades kinnisvarateemade populaarsust meedias, on see lihtneviis lasta oma
portaali nime uudistest läbi joosta. Selle
kuu kõige kallim maja, kõige odavam piirkond, kõige elavama müügiga linn, vaata, kui erinev võib olla sama planeeringu-

gakorter lugudeks võimalusikui palju,
vaadatagu Postimehest järele, kuidas seda tehakse.
Arvestades Ekspress Grupi varasemat
huvi näiteks City24 ostu vastu, on tema
omakorda igati ootuspärane kandidaat.
–

Sellise eriti raske astme
pragmatismiga pole ükski erakond siiani julgenud välja tulla. Minevik ja loodetav tulevik kohustavad neid mingitesse piiridesse pidama jääma, et
tuumikvalijate jaoks äratuntav
nägu säilitada.
Äsja sündinud mõne liikmega valimisliidul seda teha
vaja pole. Nii saab lähtuda hetkevajadustest. Ja kella valimis-

arvamustoimetaja

Erakondade linnapea-

SOOJAKUD

|

PIIRDEAIAD

TRIBÜÜNID | ILMASTIKUKAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE
RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS
tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

On tõsi, et auto24-lekonkurentsi pakku-

nud Ekspress Grupi automüügiportaal
välja ei vedanud ja ka töökuulutusteportaal Ekspressjob pole just ülearu elav. Kinnisvaraportaali juures on teisiti aga see,
et partneriks on tugevalt asjast huvitatud
pool kuus arvestatavat kinnisvarafirmat,
kes seda kohe kasutama hakkaks. Ja oodata on veel viie kv.ee vastu protestinud büroo toetust. Nii on portaali külastajale kohe sisu pakkuda. See on hea algus.
Ühtlasi on ettevõtmine vastuhakk sisuliselt monopolile, see annab moraalset jõudu kinnisvarafirmadele ja tiivustabLuike.
Linnamäe positsioon on aga tugev.
Kuulutuseäri liidrikõigutamiseks on vajamingit uut kvaliteeti. Ja Linnamäe taktika pöörduda pakkumistega kinnisvarafirmadest mööda minnes otse maaklerite
poole on jõhkraltuudne, aga võib tulevikku sobida.
–

Lubage tutvustada: pragmatism gradus gravis
Anu Jõgi

|

TELLINGUD

Varasemast veidi erinev

REPLIIK

Tallinna poliitikas erakondade
poliitikale konkureerivat suhtumist pakkuma tulnud Sõõrumaa-Mõisa valimisliit on sellega hiilgavalt hakkama saanud.

TELGID

|

tiksudes pole vaja midagi rohkem kui valijaid. Seega pole Savisaare-Ivanovaga
n-ö plaani pidamine midagi
muud kui hädavajadus. Või ka
mõistuseabielu, kui soovite.
te poole

kandidaadid mõjuvad

Kaine arvestus

nagu tüütudreklaamid
põnevusfilmi vahel.

Kuigi rahakotid lubati esialgu

lahus hoida, on raske pakkuda, mida muud võiks ärimeeste tandem ühisellukaasa tuua.
Energiat ja uudsust ehk. Savisaare-Ivanova poolt on aga tõsiusklikud hääled ja see on kõva kapital.
Igal juhul on nn Savisaa-

nimekiri, mille pikkusest
ja kaalukusest samuti kuigi
palju teada pole, koos Sõõrumaa-Mõisa tiimiga nii tugevalt
meediapildis, et nende samme hukka mõistvad erakondade linnapeakandidaadid mõjuvad nagu tüütudreklaamid
põnevusfilmi vahel ainult ootad, et saaks põhisündmustiku
juurde tagasi.
Kuidas selline ühendus
aitab murdaKeskerakonna
ainuvõimu Tallinnas, mis käidi välja Mõisa-Sõõrumaa liidu eesmärgina, teavad vaid
nad ise.

re

www.laduks.ee
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TOOTLUS

Ukraina
börs sõja
kiuste kõva
kasumiallikas
–

Ukraina börs on hoolimata kergelt
öeldes pingelisest poliitilisest olukorrast
rühkinud tänavu üle kolmandiku võrra
üles, mis teeb sellest Euroopa börside
pea kõige tugevama tegija.
Urmo Andressoo
Liina Laks
aripaev@aripaev.ee

Äripäev
Äripäev reastas maailma börsid selle jär-

gi, kui palju sinna investeeritud eurodelt
oleks aasta algusega võrreldes tootlust kogunud. Kui Venezuela anomaalia (tõusnud
465%) ning Läti (tõusnud 40%) oma väiksuse tõttu välja jätta, on tänavu investoritele
keskeltläbi enim tootlust genereerinud Ukraina börs 34%ga.
Põhjustele, miks Ukraina börs nõnda tugevat tulemust on näidanud, on keeruline
jälile jõuda. Eesti pankadel otseseid instrumente sinna investeerimiseks pole, seetõttu
ka pangad vähemaltametlikult börsil toimuval silma peal ei hoia ning väga varmalt
kommentaare jagama ei kipu. Ukrainale
järgnesid tootluseltPoolaja Kreeka 30% tõusu ning Kasahstan 29% hüppega. Suisa anomaalne on poliitiliselt jamajanduslikult väga ebastabiilse Venezuela börs, mis on aasta algusest kavatanud investoriinvesteeringuid keskeltläbi 465%.
Eestist investeerida ei

saa

Otse Eestist on kasumlikule börsile panustamine aga keeruline. SEB kapitaliturgude
maakler Kert Koppel möönis, et mõnedUkrainas tegutsevad ettevõtted on noteeritud

välisbörsidel, näiteks Londonis ja Varssavis.
“Seeläbi on SEB klientidel võimalik nendesse Ukraina ettevõtetesse ka investeerida,” sõ-

nas ta, kuid lisas, etotse Ukrainabörsile SEB
kaudu raha paigutada ei saa.
Koppel tõdes, et SEB klientide soov nii
Ukrainasse kui ka Venezuelasse raha investeerida on olnud väga tagasihoidlik. Kui jaeinvestoritele jäävad nii Ukraina kui ka Venezuela riiklikud ja korporatiivvõlakirjad raskesti kättesaadavaks, siis institutsionaalsetel investoritel on nendega lihtsam kaubelda.
Ka LHV vahendusel ei saa otse Ukrainasse investeerida, ainult kaudselt läbi mõne
arenevate ja piiriturgude ETFi, tõdes LHV
maakler Sander Pikkel.Teine viis endaraha
Ukraina kasvavasse majandusse paigutada
on Pikkeli sõnul investeerida näiteks Baltikumis noteeritud firmasse, kes sel turul tegutseb, nagu Nordeconi, või ettevõttesse,
kes sinna oma toodangut müüb Silvanosse, Olainfarmi või Grindexisse.
–

Ukrainast tuleb ka
rõõmustavaid uudiseid– sealne börs on
sel aastal olnudüks
suuremaid tõusijaid.
FOTO:

Pigem näiline kui tegelik

Venezuela jaburalt kõrgete numbrite taga
on mõistagi mitu põhjust. Koppeli kinnitusel on Venezuela aktsiaturu hoogne tõus
pigem näiline kui tegelik, kuna riigi aktsiaindeks on noteeritudkohalikus valuutas
ehk bolivaris. “Teatavasti valitseb Venezuelas hüperinflatsiooniline keskkond, valuuta ametlik ja reaalne vahetuskurss on kardinaalselt erinevad ning sellest johtuvalt
oleks reaalses vääringus pilt hoopis teine,”
selgitas ta ja lisas, et Lõuna-Ameerika riigi
aktsiaturgu mõjutab ka kohalike jaeinvestorite käitumine. “Nad üritavad ennasthüperinflatsiooni eest paaniliselt kaitsta ning ka-

EPA

pitalikontrolliga riigis on aktsiatesse investeerimine selle eesmärgi saavutamiseks üks
parimaid võimalusi,” tõdes Koppel.
Lisaks Ukrainale on aga huvitaval kombel hästi läinud ka separatistlikel Luganski ja Donetski Rahvavabariigil, mis on
Bloombergi tsiteerides raporteerinud jõulisest majanduskasvust. Näiteks on Luganskisse investeeringud vahemikus jaanuarist aprillini kasvanud neli korda ning ehitus mulluse ja tänavuse aasta esimese nelja kuu võrdluses kaks korda. Donetskis on
energiatootmine aastaga tõusnud väidetavalt 32,4%, põllumajandus 27,6% ning toidutööstus 14,4%.Siiski viitab uudisteagentuur,
et andmed on isehakanudriikide ametkondade taset arvestades küsitava väärtusega.
Jõudsalt on kasvanud ka meie lõunanaabrite börs, näidates aasta algusega võrreldes 40% tootluse kasvu. Läti aktsiaturu

kiire tõusu taga on Koppeli sõnul mitu faktorit. “Läti aktsiaturg on Baltikumis kõige
vähem arenenud ja üksikute suurte ettevõtete osakaal on indeksis küllaltki oluline.
Teiseks tuleb nentida, et Läti börsiettevõtete
majandustulemused on olnud sel aastal üllatavalt positiivsed. Kolmandaks tuleks arvestada ka ühe ettevõtte (Latvian Shipping
Company) väikeaktsionäridele tehtud ülevõtupakkumisega, mis mõjutas positiivselt
kogu Läti aktsiaindeksit,” põhjendas SEB
maakler. Koppel märkis, et mõnesse Baltikumi investeerivasse aktsiafondi on märgata olnud uue raha sissevoolu. Sel on aga
väikse likviidsusega Balti turule suur mõju.
Üldine optimism

Pikkeli sõnul on Läti tõusu aidanud vedada ettevõtete paranenud majandustulemused ja investoriteüldine optimism, mis ma-

Emotsionaalne
29.09.2017

stressisöömine
Kuidas säästa tervist pingelisel perioodil toiduvalikute
abil ja kuidas seljatada emotsionaalset söömist?

Mirko Miilits

1 osaleja: 159 (km-ga 190,80 €)
2–3 osalejat: 129 €/osaleja (km-ga 118,80 €)
4–6 osalejat: 119 €/osaleja (km-ga 142,80 €)
7 ja rohkem osalejat: 99 €/osaleja (km-ga 118,80 €)
Mitme osaleja registreerimiseks võta ühendust: tanel.tammiku@aripaev.ee
€

€

Info ja registreerimine:Tanel Tammiku

/

tel: 667 0285

/

e-post:tanel.tammiku@aripaev.ee

/

akadeemia.aripaev.ee
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Ukraina börs on
tõusnud parimate
turgude sekka

Snapiga vastu näppe

börsiindeksi muutus aasta algusest
protsentides (arvestatuna eurodes)

Ungari

465
40
34
30
30
29
27
23
22
21

Omaan
Katar
Pakistan
Venemaa
Liibanon
Jordaania
Araabia Ühendemiraadid
Laos
Botswana
Saudi Araabia

–24
–24
–22
–19
–15
–14
–12
–12
–11
–11

Venezuela
Läti
Ukraina
Poola
Kreeka
Kasahstan

Türgi
Bulgaaria

Austria

18–34aastaste enimkasutatud
äppide esikümnesse. Uuringu tegijad küsisid, missugused on need äpid, milleta nad
hakkama ei saaks. Esikohale
Hiljuti ilmunud US Mobile platseerus Amazon (35% vasApp Report vahendab, et USA tanuist ütles, et äpp on nende
noored veedavad Snapchatis jaoks hädavajalik), teisele kopäevas keskmiselt 40 minutit. hale tuli Gmail (30%), kolmas
oli Facebook (29%). Järgnesid
Isegi kui see tulemus võiks mõne kuu eest börsile läinud sotFacebook Messenger (18%), YouTube (16%), Google Maps (14%),
siaalmeediavõrgustiku omanikfirmat rõõmustada, on selge, GoogleSearch (11%), Apple App
et teised sotsiaalmeediakanalid Store (11%), WhatsApp (11%)
lähevad eest ära. Parim näide ning Instagram (11%).
on Facebook, kus inimesed veeKümnest enimkasutatadavad endiselt väga palju aega. vastst äpist kaheksa kuulub
Business Insider vahendab kas Facebookile või Google’ile.
uuringu raportit ning seal Facebookile kuuluvad lisaks
seisab, et Snapchat ei mahu omanimelisele äpile ka Mes-

senger ning Instagram. Goog-

Snapi investorid said taas vastu näppe, sest hiljutisest uuringust selgub, et noored ei kasuta Snapchati päeva jooksul sugugi nii palju, kui arvati.

le laiutab edetabelis aga veelgi
enam: YouTube, Google Search,
Google Maps, Gmail kuuluvad talle.
Raporti numbrid pole Snapi
investoreile siiski üdini halvad.
Vanusegrupis 18–24 on Snapchat populaarsuselt kolmas äpp
YouTube’i ning Facebooki järel.
Vanusegrupis 25–34 on Snapc-

hat kuuendal kohal. Esiviisiku
moodustavad Facebook, YouTube, Facebook Messenger, Instagram ning Google Maps.
Vanusegrupis 35–54 Snapchat enam esikümnesse ei mahu. Sama ka vanusegrupi 55+
puhul.
ÄRIPÄEV.EE

KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Tähtajaline hoius EUR, %
VÕRDLUS

Ukraina börs on
kandnud suuremaid
kaotusi kui Vene börs
börsiindeksi muutus protsentides (arvestatuna eurodes)

20

Venemaa börs

1 kuu

-56,7

2017

VÕRDLUS

Grivna on kaotanud
kaks kolmandikku
oma väärtusest

eelmisel nädalal
euro suhtes.
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Pankade kontaktandmed
Citadele Pank Narva mnt. 63/1, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001,

DnB PANKTartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

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

Eesti Krediidipank

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn,

tel 668 8066,

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Narva mnt 4,Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037
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BLoomBerg

nud, kui palju nad Brexiti eest
Euroopa Liidule peavad maks-

Investorid jälgivad olukorda pingsalt ning püüavad selgusele jõuda, kas läbirääkimised sujuvad või mitte.
Lisaks mõjuvad naelale kehvad majandusandmed. Investeeringud ei kasva ning tarbijad hoiavad kulutamist tagasi.
ING panga analüütikud teatasid, et nael võib sattuda täiendava surve alla, aga euroga see
samale tasemele (pariteeti) ei
lange. Praegu tuleb ühe naela
eest välja käia 1,084 eurot.
ma.

ÄRIPÄEV.EE

algusest

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Pensionifond L, EUR

1,62

1,62

1,62

2,33

2,21

2,79

3,81

4,11

723 151 218

Pensionifond M, EUR

1,27

1,27

1,27

1,42

1,64

1,47

3,19

3,59

88 707 837

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

1,28

1,28

1,28

1,37

-0,51

-1,55

1,38

2,14

1,43

1,43

1,43

2,73

3,16

4,58

4,59

5,00

64 871 260
126 224 401

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

0,02

Nael odavnes juba neljandat
nädalat järjest

Nael jõudis euro suhtes 23.
augustil madalaimale tasemele alates eelmise aasta oktoobrist. Valuuta jaoks on nädal olnud heitlik, sest Suurbritannia
valitsuse avaldatud Brexiti-dokumendid ei andnud kindlust,
et riik saab kaubanduskõnelusi
pidada juba oktoobris.
Britid ei ole veel teada and-

üle 5 aasta

0,15

(3)

Versobank

VALUUTA

Bloomberg.

3 aastat

0,30

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Ukraina börs

2013

protsenti odavnes Briti nael

2 aastat

0,25

Tallinna Äripank
Citadele Pank

Danske Bank
Tallinna Äripank

-60

0,9

1 aasta

9 kuud

0,10

Tallinna Äripank

Jooksev hoius EUR, %

-40

Briti nael odavnes euro suhtes juba neljandat nädalat järjest, sest mure Brexiti-kõneluste ja kehvade majandusandmete pärast avaldavad brittide valuutale survet, vahendas

6 kuud

kontakteeruge pangaga

-20

dala likviidsuse tingimustes ongi indeksi üles viinud.
Globaalses võtmes on kõige halvemini
läinud Omaanil ja Kataril. Kahe naftariigi
börs on aasta alguses kukkunud 24%. Samuti on tugevalt punasesse kukkund Pakistani aktsiaturg, näidates 22% miinust. Pakistaniga samal pulgal asetseb ka meie idanaaber. Kui Venemaa börsiindeks MICEX
oli veebruaris üle 2200 punkti, siis artikli
kirjutamise hetkel paiknes see 1977 punkti juures.Riigi majandust rõhuvad jätkuvalt
nafta madalhind ning lääne sanktsioonid.
Viimasel ajal on tugeva surve alla sattunud ka Venemaa pangandussektor, vahendas Bloogmerg. Nimelt kaotas 17. augustil
panganduslitsentsi Venemaa suuruselt 33.
pank Jugra Bank. Veel mitukeskmise suurusega panka on Bloombergi kinnituselalakapitaliseerituse tõttu tõsise surve all.

3 kuud

-24,3

0

-80

2 kuud

Danske Bank

1,19

1,19

1,19

0,91

-0,38

-0,83

1,38

2,22

1,66

1,67

1,67

2,88

4,45

6,50

6,15

6,31

LHV Pensionifond Indeks

0,67

0,67

0,67

0,41

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

2,92

0,78

0,79

0,79

1,58

-0,79

-

-

-

-

-

-

-1,39

0,22

20 829 568
14 026 835
5 582 130

1 027 182
538 541

1,05

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR

11,49

11,61

11,61

2,38

4,56

-9,86

7,85

11 411 909,03

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

10,21

10,31

10,31

8,89

17,26

7,76

5,29

3 759 948,34

6,53

6,59

6,59

8,89

17,26

7,76

5,29

nordea

pensions

-

24.08

estonia
ost

müük

NAV
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aste

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR
Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

215 862 047,05
29 450 506,81

1,11

1,11

1,11

6,03

0,66

2,68

2,89

4,22

0,95

0,95

0,95

9,15

-0,03

4,51

4,2

5,39

0,99

0,99

0,99

3,74

0,92

0,57

1,74

2,74

0,89

0,89

0,89

2,02

0,27

-1,54

1,11

1,76

23 974 341,61
13 422 888,88

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,48

1,51

1,49

12,15

-0,67

6,58

5,2

7,05

10 741 895,37

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,49

0,24

2,2

2,89

2 391 819,26

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

fondi maht

trigon asset management

24.08
ost

müük

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

21,90

22,68

22,24

7,37

16,54

22,61

19,23

13,12

34,78

36,02

35,31

11,57

26,80

37,40

11,60

13,67

5 228 638,95
160 482 799,48

Trigon VenemaaTop Picks Fond C, EUR

22,75

23,55

23,09

21,51

-7,13

24,59

11,03

2,48

9 032 007,64

Trigon

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV Varahaldus AS 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
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toimetaja Juhan Lang

Äripäev

tel 667 0097

28. august 2017

toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

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

Häda eraisikust
kauplejale!

1277,47

+0,24% ~

1300,0

1212,5
1125,0

1037,5

Mulle kirjutas hiljuti Eero, kes ajab, nagu minagi,
teenustasude real näpuga järge.
Ta viitas, et maksu-ja tolliameti (MTA) tõlgenduste tõttu loobus ta välismaaklerikasutamise plaanist. “Jälgin huviga sinu aru-

950,0
08

Ettevõte sobib suurtele ja aktiivsetele
Alo Vallikivi
LHV maaklertegevuse juht

Pikaajalisel investeerimisel on eraisikuna noteeritud
väärtpaberitesse mõistlik ra-

ha paigutada investeerimiskonto maksusüsteemi kasutades. Kui investor soovib kasu-

Eraisik vs. ettevõte
Kuna arutlesin varasemas artiklis LHV pa-

kutud aukliendi paketi üle, mille puhul
peaksin tehinguid hakkama tegema eraisikuna, juhtis Eero minu tähelepanu sellele, et MTA tõlgendab investeerimiskontolt väljakanded tulumaksuga maksustavaks, isegi kui väljakanne on tehtud kauplemisplatvormi kontole, millelt saab tagasikande teha vaid kontole, kust raha laekus, ehk investeerimiskontole.
“Ehk kui sa kasutad LHV Traderit eraisikuna kauplemiseks, siis pead hakkama
igalt kasumlikult tehingult tulumaksu tasuma,” viitas ta. “Ma isiklikult ei saa sellisest MTA tõlgendusest aru, sest sisuliselt
on kauplemisplatvormi konto kui investeerimiskonto “pikendus” ja võimalik tulu
kuhugi rändama ei lähe jaMTA silma alt ei
kao, kuid nii nad tõlgendavad.”
Eero lisas, et on ise LHV Brokerit siiani eraisikuna kasutanud, aga nüüd kaalub
maaklerteenusealla kolimist. MTA tõlgenduse tõttu loobus ta ka eestlaste seas populaarsust koguva LYNXi-nimelise välismaakleri kasutamise plaanist.

tada võimendust või investeerida mittenoteeritud väärtpaberitesse (mis ei ole finantsvara), siis tasuks juba ettevõtte loomisele mõelda. Ettevõtte puhul tuleks aga arvestada, et reaalajas hinnainfo on
välisturgudel mitu korda kal-

lim, uuest aastast on vaja hankida ettevõtteleLEI-kood (ligi 100eurone ühekordne ning
50eurone iga-aastane kulu),
tuleb selgeks teha raamatupidamise algtõed ning arvestadaka asjaoluga, et ettevõtte
aruanded on kõikidele avalikud. Mulle tundub, et väiksemate summadekorral ei soovi inimesed ettevõtte loomisega vaeva näha ning mõistlikuks muutub investeerimine
ettevõtte alla koondada alles
suurema ja aktiivsema tegutsemise korral.

platvormile kantud raha ei saa investeerimiskonto süsteemis kajastada lihtsustatult sissemaksena ja sealt väljuvat raha väljamaksena. Põhjus on selles, et süsteem
eeldab tehingu-ja väärtpaberipõhist lähenemist. LHV Brokeris on Vallikivi sõnul
instrumente, mis ei lähe finantsvara definitsiooni alla ja seetõttu sobib Broker-

konto investeerimiskontonakasutamiseks
ainult juhul, kui sellelt ostetakse börsil
noteeritud väärtpabereid või kui alusvara
kaupleb börsil.
“Paraku tuleb investeerimiskonto raport kauplemisplatvormide puhul kanne
-kandelt ise kokku panna (eriti keeruliseks läheb see juhul, kui on kasutatud võimendust) ning tuleb arvestada, et mittefinantsvara ostuks läinud summa tuleb
deklareerida väljamaksena ja müügist laekunud summa taas sissemaksena,” märkis Vallikivi. “See on üsna keeruline ja soovitaks selliseks kauplemiseks kasutada investeerimisfirmat.Siin tuleks aga arvestada, et firmasid loetakse professionaalseks
turuinfo kasutajaks ning sellisel juhul on
infotasud oluliselt kõrgemad.” Ta lisas siiski, et LHVTraderi puhul peegeldatakse
kõik tehingud LHV esitatud maksuraportites ning sealt saab üsna lihtsa vaevaga investeerimiskonto raporti kätte ning selle automaatselt esitada.Kuna LHV Broker
on mõeldud eelkõige mittefinantsvaraga
kauplemiseks, siis sellist funktsionaalsust
pole seal tema kinnitusel välja arendatud.

BÖRSIKAUBAD

BÖRS

Pidasin LHVga

LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi

aru

LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi
tõdes, et Eero murel on alust: kauplemis-

25.08

Kütused

Värvilised metallid

24.08

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

52,47

t

559,50

Mootoribensiin,

Diislikütus,

47,56

t

Kerge kütteõli,

489,25
t

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

Põllumajandus

Tina LME

313,00

Tsink LME

25.08

USD/unts,

Valge suhkur NYSE LIFFE,

127,25

USD/t

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

382,90
1924,00

140,00

LIFFE Pariis

investeeringutel?
päevane muutus

+0,41%
väärtus 286 852,32 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad

1,420

-1,39

1 601

1,36

1,330

1,53

6 751
2 445

Harju Elekter
LHV Group

4,330

0,23

11,800

Kuigi varem on patustanud juhti-

Apple

0,41

Microsoft
iShares MSCI Brazil Capped (EWZ)
Olympic EG
Statoil

0,25

–0,14

Apranga

–0,36

Ryanair

–0,94

Baltic Horizon Fund

–1,49

dele andeks antud, andis uue presidendi Moon Jae-ini administratsioon lubaduse riik ümber kujundada, nii et sellest saaksid kasu
kõik kodanikud. Pärast Lee vahistamist ja kinnipidamist on Samsungi aktsia hind tõusnud aegade
tippu ning suurenes ka kasum.

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

€.

P/B

ROE

muutus
hind, EUR

-8,1%

0,87

0,7%

Alma Media

6,69

1,06

19,1

4,5

2,4

2,62

0,0%

Citycon

2,24

0,45

16,0

0,9

6,2

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

35,80

-0,67

18,2

6,5

4,2

1 065

2,8

47,1%

1,31

4,2%

Finnair

9,33

1,19

-

1,8

-

0,00

34 095

15,8

21,0%

3,31

1,3%

Fortum

15,14

1,27

35,2

1,1

-

9,500

-0,21

22,4

6,1%

1,38

4,3%

HKScan

3,14

-0,32

-

0,5

5,1

5,1%

1,20

7,1%

2,62

5,3%

Kesko
Neste Oil

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,524

2,75

4 091

46,3

1,9%

0,89

0,0%

Nokia

1290,11

2,360

0,00

-

-

-2,7%

1,54

0,0%

Olvi

980,47

Silvano FG

2,770

-1,07

17 322

11,0

931,30

Skano Group

0,540

0,00

-

-

17,04

Tallink Grupp

1,150

0,88

244 495

12,500

-0,79

75 661
20 151

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

Suurbritannia nael

GBP

0,920

CNY

7,865

Šveitsi frank

CHF

1,138

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

9,239

75,597

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

39,361

JPY

129,060

Tšehhi kroon

CZK

26,098

CAD

1,478

Türgi liir

TRY

4,108

KRW

1331,390

Ungari forint

HUF

304,170

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,259

USA dollar

USD

1,181

PLN

4,275

Rumeenia leu

RON

4,583

divid.
tootlus

-1,2%

29,0%

1,607

P/B

-

9,0

SGD

P/E

eelm, %

-

23,6

Singapuri dollar

25.08

aktsia

divid.
tootlus

26 363

1,495

Šiaulių bankase nõukogu liige ja
firma tegevjuhi asetäitja Daiva
Šoriene müüs läinud nädalal
84 000 panga aktsiat.

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

0,00

AUD

Tugev euro võib lõigata 3 prot-

SINU ARVAMUS

0,00

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

Nafta hind tõusis, sest USA naftatööstus valmistub potentsiaalseks tootmishäireks seoses orkaan Haveryga.

senti Euroopa firmade kasumitelt,
usuvad UBSI strateegid.

1,270

Euroopa Keskpank

PANE TÄHELE

€.

1,880

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

0

Ostis: 19. juunil 100 iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) osakut hinnaga 30,91 eurot osaku kohta. Tehingusumma oli 3091,20 eurot.
Teenustasu oli 14,13 eurot.
Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat
hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma
oli 10 043,35 Teenustasu oli 15,06

Olympic EG

371

0,15

Viimased tehingud

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

suse edasi.

0,43

19950
178

25.08

Merko Ehitus
Nordecon

1,8
0,88

Tallink
Berkshire Hathaway B-aktsia

993,78

fonitootja turupositsiooni. Samsungi de facto juht on süüdistusi
korduvalt eitanud ning advokaatide kinnitusel kaebab ta kohtuot-

aktsiate päevane muutus protsentides

EUR

0,298

Austraalia dollar

Kanada dollar
Korea won

Kuidas läheb Toomase

P/E

käive,

Baltika
Ekspress Grupp

unts 31,105 g

VALUUTA

Jaapani jeen

muutus
eelm, %

Arco Vara

3104

Väärismetallid

sulgemishind, EUR

2358
11685
20500

1277,47

25.08 Helsingi

6605

2,949

=

Rapsiseemned NYSE

Plii LME
Nikkel LME

473,75

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

2101,5

04 06 08

Samsungi aseesimees ja tegelik
juht Lee Jae-yong mõisteti süüdi altkäemaksu andmise ja ametiseisundi kuritarvitamise eest ning
talle määrati viieaastane vanglakaristus.
Lee mõisteti süüdi eelmisele Lõuna-Korea presidendile altkäemaksu andmise eest, mis põhjustas ka
eelmise valitsuse lagunemise. Nimelt soovis Lee riigilt toetust, et
omandada sidusettevõtted, mis
parandaks ning kindlustaks tele-

PORTFELL

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

02

Samsungi juhile määrati
vanglakaristus

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.

Lerøy Seafood

Tuleks aga
arvestada, et firmasid loetakse
professionaalseks turuinfo
kasutajaks ning
sellisel juhul on
infotasud oluliselt kõrgemad.

12

TEHNOLOOGIA

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

KOMMENTAAR

telu ja mõtisklusi pankade investeeringutelt võetavate teenusetasude osas, ka omal
on mõtted sellel rajal liikumas,” kirjutas ta
pärast seda, kui olin võrrelnud nii kodukui ka välismaiseid teenusepakkujaid.

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

4,5

2,4

3,6

5,26

0,48

-

1,7

-

31,68

0,48

17,6

3,3

2,4

2,52

7,2%

PKC Group

23,55

-1,59

84,1

3,6

-

Stockmann

6,41

-1,23

-

0,4

-

17,8

0,95

0,0%
2,6%

Stora Enso

11,74

1,65

-

1,6

-

11,1

23,8%

2,64

4,3%

23,03

0,13

-

1,5

4,1

7,22

1,41

120,3

1,7

3,0

0,41

15,4

15,4%

2,38

6,5%

-

-

-2,1%

1,16

0,0%

1,320

-1,49

35 919

-

-

-

-

UPM
YIT

Kymmene

aktsia

hind, EUR

25.08

Riia

Apranga

7,438

P/E

P/B

25.08

Vilnius

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

hind, EUR

2,2

-

0,54

0,00

muutus
eelm, %

26,3

2,22

22,8%

9,740

sulgemis-

-0,62

-23,0%
5,3%

0,620

aktsia

44,74

35,88

divid.

tootlus

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

2,74

-0,36

-

3,1

5,8

Invalda

4,700

0,00

-

-

-

Linas Agro
Panevezio Statybos

0,724

0,00

32,6

0,7

-

1,290

0,78

-

0,6

-

Grindex

9,26

-0,43

6,4

0,7

-

Latvijas Gaze

9,33

0,00

23,5

1,1

-

Siauliu Bankas

0,584

-0,85

2,8

1,3

-

11,20

0,00

13,0

1,6

-

Snaige

0,300

0,00

-

0,6

-

6,91

-1,57

13,3

1,7

-

Olainfarm
SAF Tehnika

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

EUR/RUB

PRFoods

SAF

9,5101

69,8340

+2,75%

–1,57%

Tehnika

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised ja turuülevaade:

ww w.a ri paev.ee/i n vestor

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

Äripäev

tel 667 0161

28. august 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

reklaam

H6Ktor
design hostels

Eesti esimene
5* hostel.
Privaatsed toad
kööginurgaga.

KÜSI ÄRIKLIENDI
PAKKUMIST!
Riia 26, Tartu
www.hektorhostels.com

/

{

auto24.ee

AS TARTU NÄITUSED \

EHITUSMESSID AASTAST
\ 1995 /

)

EHITUS M SISUSTUS

MESS, DISAINIMA, SEMINARID

12.-14. OKTOOBER
TARTU NÄITUSTE MESSIKESKUSES

AASTA

Mm
22.-24.

tSsTaöPUNU
AS Tartu Näitused, Fr. R. Kreutzwaldi 60, Tartu

AUTONÄITUS!

2017

SEPTEMBER

TARTU MESSIKESKUSES WWW.MOTOSHOW.EE
INFO JA REGISTREERIMINE

www.ehitusmessid.ee
messi ametlik koostööpartner

SUURIM

□
HÜSSUl

HGKtOr

tel: 504 2575 e-post: margus@tartunaitused.ee
SCCTun.ncj
wvw.eootunlng.eom

iilEaBCB

ÄUTOLEHT

töm I

NÄITUSED

Äripäev

Esmaspäev, 28. august 2017
nr 150 (5748)3eurot

Esimene Finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiandja Eestis

Kuidas saada:
Laenu?
■faktooringut?
maksepuhkust?
■

■

?
iiiiiiiiii

■

Vaata Lähemalt: www.finoracapital.eu

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga.
Tutvu finantsteenuste tingimustega aadressil www.finoracapital.eu ning vajadusel kontsulteeri asjatundjaga.

