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Radisson Blu Hotell Olümpia

Konverents on välja müüdud!
Aktsiavihjed, pommuudised, praktilised nõuanded ja väärt tutvused kogu eluks – jah, igal aastal üle
400 osaleja võõrustanud vabariigi võimsaim investeerimiskonverents tuleb taas!
Investor Toomase konverents toob kokku minu head sõbrad ja suurimad eeskujud investeerimisvallas, nii Eestist kui välismaalt. Konverentsi
eesmärk on, et me kõik saaksime enda jaoks paika selge plaani: kuidas investeerida võimalikult edukalt 2019. aastal ja ka edaspidi.
Konverentsile on ühtviisi oodatud nii alustavad investorid kui ka kogenud varajuhid. Varasemate aastate kogemus ütleb mulle, et tulla tasub
neilgi, kel investeerimisega varasemat kokkupuudet pole – garanteerin inspiratsiooni, motivatsiooni, praktilised teadmised ja hea tuju!
Kokku astub lavalaudadel üles ligi 25 rahamaailma parimat asjatundjat, kes jagavad ausalt ja vahetult enda parimaid õppetunde ning
soovitusi. Alates kohalikust ja globaalsest majandusprognoosist, kuni konkreetsete portfellistrateegiate ja investeerimisvihjeteni välja.
Lisaks kohalikele tippudele esineb minu kutsel ja minu hea sõbra, legendaarse börsihai Seppo Saario soovitusel esmakordselt Eestis
Soome finantsmeedia poolt börsiguruks ristitud põhjanaabrite nõutuim investeerimisspets Vesa Puttonen. Soome tuntuimaid
investeerimiseksperte, investeerimisraamatute autor ja maailmatasemel majandusteadlane keskendub oma ettekandes
investeerimislõksude paljastamisele.
Omaette tõmbenumber on konverentsivihik, kust leiab nii mõnegi väärt investeerimisvihje ja palju praktilisi soovitusi. Rohkelt
pommuudiseid ja üllatusi jagub mõistagi tervele konverentsipäevale!
Mida kirjutasid aga eelmise aasta konverentsi osalejad tagasisidelehtedel?
Siin on mõned nopped:
"Targad ja oma valdkonda teadvad esinejad."
„Esinejad, teemad, energia oli super. Meeldis ka vihik, kuhu oli mugav kõike üles kirjutada. Tulen ka järgmine kord, sest jäin rahule
esimese korra kohta.“
„Kogu üritus meeldis väga, oli huvitav ja inspireeriv, kohati koguni naljakas.“
„Sain palju praktilisi nõuandeid, kuidas mõelda ja millal tegutseda.“
„Lõunasöök oli ülimaitsev ja hinna sees.“
„Sain nii mõnegi kinnituse oma kõhkluste murdmiseks suurte tegijate suu läbi. Osalen teist korda, seega suured tänud korraldajatele.
:)“
„Juhan Lang oleks võinud ajalimiidist kinni pidada.“
Kuna olin isiklikult hingega programmi loomise juures, on minu raudne lubadus, et kogu tagasiside saab arvesse võetud ja 2019. aasta
konverents trumpab üle kõik eelmised. Programm on nii tugev, et ükski investeerimishuvilise hinge vaevav küsimus ei jää vastuseta.

LISAINFO!
Konverentsil on sünkroontõlke võimalus.
Pileti hind sisaldab kahte kohvipausi ja buffet lõunasööki Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses.
Kõik osalejad saavad konverentsivihiku, kust leiab nii mõnegi väärt investeerimisvihje ja palju praktilisi soovitusi.

PROGRAMM
19.01.2019
09:00 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

Avasõnad: mina ja raha

10:00 - 10:15

Avasõnad: mina ja raha
Anu Välba Tele-ja raadioajakirjanik

10:15 - 10:45

Kuidas ma turgudele tuule alla tegin?
Investor Toomas Investor ja kolumnist
Kuidas läks portfellil 2018. aastal? Läinud aasta parimad õppetunnid. Minu investorikarjääri suurimad
möödapanekud. Millised ettevõtted on radaril? Investeerimispõhimõtted, mis on mul aidanud 17 aasta
jooksul edukalt raha kasvatada. Pommuudised 2019. aastal.

10:45 - 11:15

Minu investeerimispõhimõtted
Joakim Helenius Suurinvestor, Trigon Capitali asutaja ja tegevdirektor
Kuidas jõuda Rikaste TOPi? Kõige väärtuslikumad õppetunnid ettevõtja ja investorina. Kuhu liiguvad
globaalsed trendid? Minu äriplaan 2019. aastaks.
The presentation will be held in English.

11:15 - 12:00

Kuidas investeerivad Tallinna börsi suured rahaliigutajad?
Arutlusring.
Kaarel Ots Nasdaq Tallinna börsi tegevjuht

Raivo Hein Ettevõtja ja investor

Indrek Naur Advokaadibüroo Naur & Pärn vandeadvokaat ja Äripäeva investorite TOPi 25. koht
2018. aastal

Arko Kadajane Eestlastest Skype’i loojate investeerimisfirma Ambient Sound Investments
portfellihaldur
Oma aktsiaportfellist, investeerimispõhimõtetest ja -strateegiatest räägivad Tallinna börsi suurimate
rahaliigutajate ridadesse kuuluvad edukad ettevõtjad, investorid ja varajuhid.
Arutelu modereerib Nasdaq Tallinna börsi tegevjuht Kaarel Ots.

Lõunapaus ja networking

12:00 - 13:00

Lõunapaus ja networking
Rikkalik buffet lõunasöök Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses (lõunasöök ja kohvipausid on
piletihinna sees).

13:00 - 13:30

5 õppetundi Wall Streetilt
Kaido Veske Investeerimisfondi Livonia Partners kaasasutaja
Kuidas läbi lüüa London Citys ja Wall Streetil? Millist iseloomu nõuavad 100 tunni pikkused töönädalad
maailma võimsaimas finantskeskuses? Edukate investeeringute valem.

13:30 - 14:10

Finantsvabadus! Ja kuidas seda saavutada. Arutlusring.
Kristi Saare Naisinvestorite klubi eestvedaja, investor ja Investeerimisraadio saatejuht

Katarina Holm Investor ja 2002. aastast finantsvabaduse poole püüdleja

Finantsblogija Rahakratt Rahakrati pseudonüümi taha varjunud populaarne rahablogija ja
kahekordne Eesti Blogiauhindade rahakategooria võitja

Taavi Ilves Blogi „Investor Taavi“ autor ning Facebooki grupi „Finantsvabadus“ looja

Joonatan Uusväli Finantsvabaduse saavutanud investor
Minu teekond finantsvabaduse suunas. Mida olen õppinud vigadest? Rikkaks saamise valem puust ja
punaseks. Minu investeerimisstrateegia. Kolm praktilist soovitust.
Arutelu modereerib Naisinvestorite klubi eestvedaja, investor ja Investeerimisraadio saatejuht Kristi Saare.

14:10 - 14:40

Üks paljulubav investeerimisidee
Indrek Kasela Investor ning börsifirma PRFoods osanik ja juht
Globaalne megatrend, millele panustamist tulevikku vaatav investor võiks kaaluda.

Kohvipaus ja networking

14:40 - 15:10

Kohvipaus ja networking

14:45 - 14:55

Suhtarvude kiirkursus
Koolitaja Tõnn Talpsepp viib huvilistele pausi ajal läbi suhtarvude kiirkursuse.
Kas mõned suhtarvud on aktsiate valimiseks paremad kui teised? Vaatame, mis suhtarvude järgi on
ajalooliselt olnud kõige mõistlikum investeeringuid valida ning milline on suhtarvude järgi olukord börsil
hetkel.

15:10 - 15:50

Võimalused ja ohumärgid Eesti kinnisvaraturul. Arutlusring.
Viljar Arakas Balti riikide suurima ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja EfTEN Capitali
tegevjuht.

Tarmo Karotam Ligemale 250 miljonit eurot haldava ärikinnisvarafondi Baltic Horizon juht

Karin Vinkel Kinnisvarainvestor ja -arendaja ning Koidu Ehitus OÜ juhatuse liige

Loit Linnupõld Ühisrahastusplatvormi Crowdestate tegevjuht

Kalle Aron Scandium Kinnisvara OÜ arendusjuht ja partner
2019. aasta vaade kinnisvarasektorile. Minu pikaajaline äriplaan. Kõige suuremad väljakutsed. Praktilised
soovitused kinnisvarainvestorile. Finantseerimise trendid.
Arutelu modereerib Scandium Kinnisvara OÜ arendusjuht ja partner Kalle Aron.

15:50 - 16:30

Kuhu ja kuidas investeerida 2019. aastal? Arutlusring.
Katre Saard Ettevõtja ja investor, investeerimisfondide juht Londonis

Kristjan Liivamägi Investor ja Tallinna Tehnikaülikooli ning ettevõtluskõrgkooli Mainor
õppejõud

Ivar Mägi Investor ja aktiivne kaupleja

Marat Kasparov Päevakaupleja, aktsiamängu „Börsihai“ kahekordne võitja

Igor Rõtov Äripäeva peadirektor ja investor
Kuidas läks minu portfellil 2018. aastal? Miks Tallinna börs paigal tammub? Mida arvata Eesti
pensionifondidest? Kuhu investeerida 1000, 10 000 ja 100 000 eurot täna? Kuidas luua võitev strateegia 2019.
aastaks? Mida õpetas 2018. aasta? Millises majandustsükli faasis asume praegu? Praktilised soovitused
investeeringute juhtimiseks.
Arutelu modereerib Äripäeva peadirektor ja investor Igor Rõtov.

16:30 - 17:15

Vesa Puttonen: investeerimislõksud paljastatud!
Vesa Puttonen Soome tuntuimaid investeerimiseksperte, investeerimisraamatute autor,
majandusteadlane ja Aalto Ülikooli rahanduse instituudi juht
Maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajaline äripartner Charlie Munger on öelnud: „Te ei pea
olema tark, kui te väldite tüüpilisi lollusi“.
Paremate finantsotsuste tegemiseks peate olema teadlikud kahest vaenlasest: üks neist on väline ning teine
sisemine. Välised vaenlased on need, kes püüavad pahaaimamatuid investoreid ninapidi vedada, seades neile
investeerimislõkse. Teine ja võimalik, et ohtlikumgi vaenlane peitub meis endis. Millised on need
investeerimislõksud? Kuidas neid vältida ja saada edukaks investoriks?
Soome nõutuim investeerimisekspert Vesa Puttonen on koos Kent Baker’iga avaldanud 2017. aastal raamatu
"Investment Traps Exposed", mis tõi neile Book Excellence Awards 2017 võidu eraisiku rahaasjade
kategoorias.
Nende järgmine raamat "Navigating the Investment Minefield" ilmub 2019. aastal.
The presentation will be held in English.

17:30

KONVERENTSI LÕPP
Investeerimishuvilised on oodatud oma jutuajamisi jätkama Hiltoni hotellis asuvasse Olympic Park
Casinosse.
Early Bird Chillout Lounge 18.00-21.00.
Esinevad Henri Aruküla (ledsaksofon) ja DJ Tammela. Külalisi ootab welcome drink ning üllatus Olympic
Casino poolt! Soovijatele on avatud õppelauad ja eelregistreerunutel võimalus nii õppida kui osaleda open
pokkeri turniiril. Eelregistreerida saab konverentsil Äripäeva esitluspinnal.
Sissepääs isikut tõendava dokumendi alusel ja alates 21. eluaastast!
Transfeeri Olympic Park Casinosse pakuvad Olympic Casino bussid hotelli eest konverentsi lõppedes.

TOETAJAD

LISAINFO
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet Investor Toomase konverentsil, siis võtke ühendust: Age.Raam@aripaev.ee, 5866 6496 või
heleri.loobas@aripaev.ee 53026292
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

