Majanduskonverents Äriplaan 2020
25.09.2019
Alexela Kontserdimaja
Äriplaan on juba 21 aastat toonud suurele lavale mõjuvõimsaid omanikke, keda iga päev televiisoris
ja ajalehes kõnelemas ei näe. Selleks, et iga Eesti ettevõtja, juht ja majandushuviline oleks
informeeritud sellest, missugusena näeb tulevat aastat Eesti omanike eliit, toob Äripäeva väsimatu
meeskond tänavu lavale hurmava valiku kapitaliste, kelle sõna maksab ja kelle otsustest sõltub Eesti
majanduse elujõud. Konverents on praktiline ja otsekohene - annab suuniseid järgmise aasta eelarve
ja äriplaani koostamiseks ning oluliste otsuste tegemiseks. Äriplaan keskendub reaalsele Eestiga seotud majanduskogemusele.

Miks osaleda?
1. Saad kontsentreeritud ülevaate, mis juhtub järgneval aastal. Liidrid annavad ühe päeva jooksul ülevaate majanduse eri harude
käekäigust ja pilgu lähitulevikku. Kõnekad on ka valitsevad meeleolud.
2. Äriplaan on hea võimalus oma mõtteid selgitada ajal, mil ettevõtted teevad plaane järgmiseks aastaks.
3. Äriplaanil ei kuule abstraktseid juhtimisteooriaid, vaid konkreetseid küsimusi ja plaane. Kõik on meelestatud asjalikult ja arutlevad
otsekoheselt. See aitab teha targemaid äriotsuseid.
4. Esinejad määravad suuresti kogu majandusharu ja valdkonna käekäiku ja trende.
5. Saad ühe päevaga tehtud poole aasta kohtumised - kõik on kohal!
Loe, millest rääkisid esinejad 2018.aastal https://www.aripaev.ee/lisa/2018/10/05/ariplaan-2019-05102018
Vaata, kes olid kohal mullu https://www.aripaev.ee/uudised/2018/10/05/suur-galerii-ettevotjad-ja-juhid-kogunesid-ariplaani-konverentsile

PROGRAMM
25.09.2019
08:45 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 - 09:40

Sissejuhatus ja tervitussõnad

09:40 - 10:00

Riigi äriplaan 2020
Jüri Ratas Eesti Vabariigi peaminister
Jüri Ratas on 2016. aasta novembrist Eesti Vabariigi peaminister ja Keskerakonna esimees. Eelmise aasta
Äriplaan 2019 konverentsil Ratas tõdes, et peame otsa vaatama faktidele – hoolimata väljarände
pidurdumisest väheneb lähikümnenditel tööealine elanikkond. Peaministri sõnul peame seetõttu kaaluma
võõrtööjõu sissetoomist, aga leidma ka viise praeguste töötajate tootlikkuse kasvatamiseks. „Eeldused
selleks on head – Eesti ettevõtjad on nooruslikud ja dünaamilised ning töötajad kõrge haridustasemega.
Teisalt on süvenenud ka surve muutusteks – konkurentsis jäävad ellu parimad ärimudelid, innovaatilisemad
ja suuremat väärtust loovad ettevõtted.“
Samuti peab peaministri sõnul riik aitama ülejäänud riigile järgi Kagu-Eestis ja Ida-Virumaad ning tagama, et
kõigil kodanikel oleks majanduses kaasalöömiseks võrdsed võimalused.

10:00 - 10:30

Majandusprognoos aastaks 2020

Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident
Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik vastutab rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja majandusuuringute
eest. Lisaks vastutab ta Eesti Panga finantsarvestuse ja -aruandluse, infotehnoloogilise töökeskkonna
kujundamise ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogumise, käitlemise ja avaldamise
eest.
Kaasik on öelnud, et Eesti majanduskasv on viimasel kolmel aastal olnud üks Euroopa kiiremaid ning meil
läheb hästi, kuid samas hoiatab ta, et viimaste aastate kiire kasvuspurt on ohtlik. Ta ootab lähitulevikus
kasvutempo aeglustumist – kui seni oleme näinud 4protsendilist kasvu, siis järgmistel aastatel jääb see
pigem 2 protsendi kanti.
Ühe ohukohana on Kaasik nimetanud kuumenevat tööturgu – uusi töötajaid küll leitakse, kuid nende hoidmine
on ettevõtja jaoks järjest keerulisem. Ettevõtjatel tuleb üha rohkem arvestada sellega, et töötajad eelistavad
väiksemat töökoormust ja lühemat tööaega. „Mida rikkamad on riigid, seda rohkem väärtustavad inimesed
vaba aega,“ on ta öelnud.

10:30 - 11:00

Äriplaan 2020
Jari Suominen metsatööstuskontern Stora Enso puidutoodete osakonna asepresident
Jari Suominen on ühe suurima puidutoodete tarnija Stora Enso puidutoodete osakonna asepresident. Ta on
ligi 25 aasta jooksul olnud juhtivatel ametikohtadel ning alates 2014. aastast on ta Stora Enso Grupi juhatuse
liige.
Stora Enso on ülemaailmne juhtiv taastuvlahenduste pakkuja puitkonstruktsioonide, pakendite, biomaterjali ja
paberi tootmises. Stora Enso annab enam kui 30 riigis tööd umbes 26 000 inimesele. Stora Enso aastane
müügitulu ületas 10 miljardit eurot ja tegevuskasum kasvas 32%. 2019. aastal plaanib ettevõte viia lõpuni
Gruvöni saeveski uue lamineeritud puidu üksuse projekti. Tootmine algab juba esimeses kvartalis. Lisaks
viiakse esimese poolaasta jooksul lõpuni Bergvik Skog metsa tehing. Stora Enso aktsiad on kantud Nasdaq
Helsinki Oy (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R) nimekirja.
Jari tugeva juhtimise all kujundatakse ümber puidutoodete osakond klassikalisest saetootjast juhtivaks
uuenduslike puidupõhiste lahenduste pakkujaks, mis vastab aina suurematele nõudmistele taastuvate
materjalide, säästva ehituse ja tervisliku eluviisi järele. Tema eesmärk on ehitusturg ümber kujundada,
suurendada puidu kasutamist ehitusmaterjalina ja kiirendada kasumlikku kasvu 8–10% aastas.
Enda ettekandes keskendub Jari Suominen sellele, kuidas luua jätkusuutlik tulevik ettevõtetele, tööstusele,
ühiskonnale ning tänapäeva ja tulevastele põlvkondadele.

11:00 - 11:30

Äriplaan 2020
Fjodor Berman suure tööstuskontserni BLRT Grupp omanik Fjodor Berman
Aastaga on Eesti ühe rikkama töösturi Fjodor Bermani vara väärtus kasvanud 13%. Lisaks BLRT Grupile
soovib Berman Põhja-Tallinna endast märgi maha jätta, muutes Noblessneri sadama tööstuspiirkonna
modernseks linnaasumiks. 2016. aastal asutati ettevõte Noblessner Arenduse OÜ. Koos Merko Ehitusega
soovib BLRT Grupp rajada Põhja-Tallinna ajaloolisesse tööstuspiirkonda sadu kodusid ja rohkelt äripinda.
2018. aastal avaldas BLRT Grupp, et Leedu laevaehitustehase Western Shipyard ostu järel tekkinud kahjumist
hoolimata kavatsevad nad jätkata investeerimist ning kavatsevad kolme aasta jooksul investeerida ligi 160
miljonit eurot.

11:30 - 12:30

Lõuna

12:30 - 13:00

Äriplaan 2020

Kaido Jõeleht kinnisvaraarendaja Kaamos Groupi asutaja ja omanik
Kuulus metsanduskontserni Sylvester omanikeringi ja oli ettevõtte kommertsdirektor. Viimastel aastatel on
ta tõusnud Eesti üheks suuremaks kinnisvaraarendajaks. Kaamos Group rajas Tallinnas Vana-Lõuna
kinnistule büroohoone, kuhu kolis statistikaamet. Kõige suurem projekt on aga seotud Filtri tee piirkonnaga,
nn Avala kvartali arendus võtab enda alla 10 hektarit. Kaks aastat tagasi asutas Kaamos Kinnisvara Soomes
tütarettevõtte Purtonar OY, mille eesmärk on hoogustada Kaamos Ehituse tegevust põhjanaabrite juures.
Kaamos Groupi teine oluline ärisuund on puidutöötlemine – grupile kuuluval Kaamos Timberil on tütarfirma
ka Valgevenes, mis on läbi raskuste kasvanud Valgevene suurimaks saeveskiks. Pärnu spoonitootja AS
Valmos müüdi hiljuti poolakatele.

13:00 - 13:30

Äriplaan 2020
Taavi Madiberk Superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht
Taavi Madiberk on ülivõimsaid energisalvesteid tootva ja muu hulgas Euroopa kosmoseagentuuriga
koostööd tegeva Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht. Madiberk on maineka majandusajakirja
Forbesi poolt valitud alla 30-aastaste tippjuhtide 30 parima hulka teaduspõhiste tehnoloogiaettevõtete vallas.
Skeletoni toodetavad superkondensaatorid ehk väga suure mahutavusega energiasalvestid on jõuallikad,
mida Elon Musk on nimetanud elektriautode tulevikuks. Viimastel aastatel on Skeleton avanud mitu tehast –
ühe Viimsis, teise Saksamaal. Skeleton on tegutsemisaja jooksul kogunud rohkem kui 46 miljoni euro eest
investeeringuid.

13:30 - 14:00

Äriplaan 2020
Raivo Kütt automüügiga tegeleva kontserni Amserv Grupp juhatuse esimees ja kaasomanik
Amserv Grupi käive kasvas möödunud aastal 7 protsenti, 157 miljoni euroni, ning puhaskasum enam kui
veerandi võrra, 2 miljoni euroni. 2019. aastal teatas Amserv Grupp, et müüb Opeli ja Peugeot’ müügiga
tegeleva Ascar Auto Autospiritile ning keskendub edaspidi Toyota ja Lexuse müügimahu, turuosa ja
klienditeeninduse arendamisele. Amserv on Eesti edukaim Toyota müüja ning nad soovivad alanud aastal
veelgi enam müügimahtu kasvatada, koondades kogu energia sellele eesmärgile. Amserv Grupp on
investeerinud ligi 2 miljonit eurot ümberehituse läbinud klienditeenindusaladesse ja juurdeehitustesse.

14:00 - 14:30

Äriplaan 2020
Neinar Seli Tööstur ning suurkontserni Estiko omanik
Enne Urmas Sõõrumaad Eesti Olümpiakomiteed juhtinud Neinar Seli suurem osa varast asub Tartus, kus ta
arendab kinnisvara ning on Balti riikide suurima pakkematerjalide tootja Estiko-Plastar omanik. Estiko-Plastar
on üks juhtivatest kilepakenditootjatest Baltikumis. Ettevõte ekspordib 70% toodangust, peamiselt
Skandinaaviasse, Baltikumi ning Islandile. Firma annab tööd 154-le inimesele. Estiko-Plastar kuulub Estiko
Gruppi ning on osa kontsernist AS Rondam Grupp.
Äripäeva arvutuste kohaselt suurenes 2017. aastal Rikaste TOPis tema vara väärtus 12 miljoni euro võrra ja
möödunud aasta TOPis 8,3 miljoni euro võrra. Eelmisel aastal otsustas Seli laiendada kinnisvaraäri Tallinna.
Tema ettevõte Rondam ostis Toomas Lumanile kuuluvalt Arealis Holdingult ettevõtte, mille omandisse
kuulub Luminori panga peahoone Liivalaia tänaval. Liivalaia Arenduse tegevus piirdub ühe büroohoone
haldamisega ja selle ruumide väljaüürimisega. Kahe aasta eest hindas ettevõte oma
kinnisvarainvesteeringuid 32 miljonile eurole.

14:30 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

Äriplaan 2020
Kaidi Ruusalepp Investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht
Funderbeam on investeerimisplatvorm, mis pakub võimalust investeerida üleilmsetesse kasvuettevõtetesse
ja investeeringutega järelturul kaubelda. Kaidi on töötanud Tallinna Börsi ja Eesti Väärtpaberikeskuse juhina
ning oli üks Teenusmajanduse Koja loojatest. Eesti esimese IT-õiguse juristina aitas ta muuhulgas 2000.
aastal välja töötada digiallkirja seaduse, mis võimaldab igal eestlasel allkirjastada dokumente digitaalselt.
2013. aastal asutas ta ettevõtte Funderbeam ja on sellest ajast pühendunud ettevõtlusele, sh tulevaste
ettevõtjate mentorlusele. Kaidi elab ja töötab hetkel Singapuris, kust Funderbeam hakkab teenindama Aasia
turgu ja kauplemist.
Kaidi on kolm aastat järjest valitud Euroopa 50 mõjukaima naissoost startup-ettevõtja hulka, 2018 nimetati ta
Londonis Technology Playmaker Awards konkursil aasta ettevõtjaks ning ITL on teda tunnustatud Eesti Aasta
Inimese tiitliga. Kaidi kuulub Eesti Orienteerumisliidu juhatusse ja aitab treenida noori koondislasi.

15:30 - 16:00

Äriplaan 2020
Priit Põldoja Inbanki asutaja ja nõukogu esimees
Priit Põldoja on viimased 20 aastat töötanud finantssektoris. Karjääri alustas Põldoja San Franciscos Dai-Ichi
Kangyo pangas finantsanalüütikuna. Seejärel on ta töötanud juhtivatel kohtadel Eesti panganduses, neist 10
aastat Hanspangas, kus ta 2005.–2008. aastal oli Hanspank Eesti peadirektor. 2010. aastal asutas Priit
Põldoja koos Jan Andresooga järelmaksuettevõtte Cofi, millest on nüüdseks saanud Inbank.
Inbank teenis mullu ajaloo suurima, 9,3 miljoni euro suuruse kasumi ning kasvatas laenu- ja hoiuseportfelli
ligi 1,5 korda. Müüginumbrid suurenesid kõigil neljal koduturul ning seejuures paranesid nii ettevõtte
efektiivsus kui ka krediidi kvaliteet.
Tänavu ootab Inbank suurimat kasvu Leedu ja Poola turult. Leedus plaanib Inbank avada pangafiliaali ja tuua
turule pangatooted. Poolas on prioriteet ärimahu kasvatamisel ja jooksvasse kasumisse jõudmisel. „Kõikidel
turgudel on fookuses uute atraktiivsete finantseerimislahenduste väljatöötamine ja partnerite toetamine
erinevates müügikanalites,“ on sõnanud Inbanki kaasasutaja ning juhatuse esimees Jan Andresoo.
Aastal 2015 pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid internetipanga ja partnervõrgustiku
kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse
rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa, Austria ja nüüd ka Hollandi turult.
2018. aastal müüs Inbank 10% suuruse osaluse Coop Pank ASis ja 25,9% suuruse osaluse Veriff OÜs. Nende
tehingute tulemusel sai Inbank erakorralist kasumit 3,2 miljonit eurot.

16:00 - 16:30

Äriplaan 2020
Oleg Ossinovski Suurettevõtja ja Skinest Grupp omanik
Eesti Raudtee Tapa vagunidepoo varustusjuhina töötamise ajal 1992. aastal väikeettevõtjana tegutsema
hakanud Oleg Ossinovski tõusis Vene transpordihiiu Severstaltrans toel Eesti üheks jõukamaks ettevõtjaks.
2003. aasta kevadel asutati transiidifirma Spacecom, kus suurosalus ehk 70% kuulus Vene Severstaltransile
ja väiksem osalus Ossinovskile ning Vichmannile. Esialgu tegutses Spacecom Eestis, Lätis ja Leedus
transiidifirmana, osutas logistikateenuseid ja rentis vaguneid, 2004. aastal sai aga esimese firmana avaliku
konkursi korras õiguse opereerida Eesti Raudtee infrastruktuuril veoettevõtjana.
Oleg Ossinovski tähtsaim ettevõte on raudteeveeremit müüv, remontiv ja rentiv Skinest Grupp, mis tegutseb
Balti riikides, Venemaal, Ukrainas, Gruusias, Kasahstanis, Poolas ja Soomes. Grupi suurim firma on 1997.
aastast tegutsev Skinest Rail. Ettevõttega Skinest Hydro tegutseb Ossinovski energeetikavaldkonnas,näiteks
on ta investeerinud Gruusiasse. Ossinovski on ka Balti riikides kasutatud tehnikat müüva Balti
Realiseerimiskeskuse omanik.

Vestlusring

16:30 - 17:15

Vestlusring
Robin Saluoks 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu tootmist digitaliseeriva eAgronomi asutaja
Kristjan Rahu suurettevõtja ja Utilitas Grupi kaasomanik ning Äripäeva aasta ettevõtja
23aastane maailma põllumajanduses revolutsiooni korraldav Tartu noormees Robin Saluoks pärjati 2018.
aastal aasta noore ettevõtja tiitliga, sama tiitli on varem saanud ka Markus Villig ja Kristel Kruustük. Saluoksa
idee on digitaliseerida põllumajandust ja nõnda, kolm aastat pärast ettevõtte loomist tegutsetakse juba pea
kümnes riigis. eAgronomi teeb tähelepanuväärseks asjaolu, et suurele osale põllumeestest on eAgronom
esimene samm vihikupõhisest juhtimisest ettevõtte digitaalse juhtimise juurde.
Robin Saluoksa lugu avab, kuidas luua tõelist väärtust sektoris, kus esmapilgul võib paista, et mingisugust
innovatsiooni rakendada pole võimalik. Poleks ime, kui konverentsi lõppedes avastame ennast
mõtteilt:“Teeks ise ka nii!“
Eesti üks rikkaim mees ning Äripäeva aasta ettevõtja Kristjan Rahu on teda tundvate inimeste sõnul
kunstnikuhing, kelle tugevused on hea läbirääkimisoskus ja strateegiline mõtlemine. Rahu on
energiakontserni Utilitas Grupi kaasomanik, mille tuntuim ettevõte on Tallinna Küte. Jõudsalt areneva
energeetikakontserni kaasomanikud on viis kontserni tegevjuhti, kellele Rahu loovutas 2014. aastal
12,32protsendilise osaluse. Rahust sai Tallinna soojakuningas tänu kahele suurtehingule Prantsuse firmaga
Dalkia – 2011. aastal ostis ta 90 miljoni euroga Tallinna Elektrijaama enamusosaluse, aasta hiljem Äripäeva
andmetel ligi 80 miljoni euroga Tallinna Kütte ja Erakütte. Utilitase enamusosaluse müük Austraalia
investeerimisfondile oli möödunud aastal üks suuremaid tehinguid Eesti ettevõtluses.

17:30

After hours Urban Bar Rotermannis
Äriplaani järelpeol on võimalik tutvuda konverentsi osalistega, sõlmida uusi tutvusi ja vestelda Äriplaanil
kuuldust.
Urban Bar asub kerge 13-minutilise jalutuskäigu kaugusel Rotermanni kvartalis, addressil Roseni 9.
Külalisi ootavad suupisted, keelekaste ja meelelahutus.
Muusikalist vahepala pakuvad Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala!

TOETAJAD

LISAINFO
Lisainfo ja registreerimine
Registreerimiseks vajutage nuppu Lisa osaleja, helistage 667 0411 või saatke kiri aadressil registreerimine@aripaev.ee Üle 10 osaleja
registreerimise soovi korral kirjuta meile kiri. Marili Niidumaa, marili@aripaev.ee
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil Äriplaan 2020, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

Osalemise tingimused:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud
maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

