ENERGIA AASTAKONVERENTS 2019
04.12.2019
Swissoteli konverentsikeskus, Tallinn
Energia aastakonverents toob kokku energiasektori otsustajad, et rääkida kõige olulisematest
teemadest sektoris. Sellel aastal räägime kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalikest meetmetest
energiasektoris, kliimapoliitika mõjust sektorile, taastuvenergiasektori hetkeseisust ja väljavaadetest
ning arutleme Eesti energiapoliitika valikute üle. Juttu on ka tuumajaamast kui võimalikust puuduvast
lülist Eesti elektritootmises.

Korraldajad: Tööstusuudised.ee, Äripäev ja Advokaadibüroo COBALT

Lisainfo programmi kohta: Harro Puusild, harro.puusild@aripaev.ee või telefonil 51 935 524
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga
telefon 53026292 või e-mailil: sponsor@aripaev.ee.

PROGRAMM
04.12.2019
9:30 - 10:00

10:00 - 10:05

Registreerimine ja hommikukohv koos värske Äripäevaga

Moderaatori tervitus
Aivar Taro Advokaadibüroo COBALT partner ja konverentsi moderaator

10:05 - 10:15

Avakõne
Esineja kinnitamisel

10:15 - 10:45

Kliimaneutraalsuse saavutamise võimalikkus Eestis
Lauri Tammiste Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) juhataja
Ettekandes antakse ülevaade Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) poolt koostatud kliimaneutraalsuse
saavutamise analüüsist, tuues välja selleks vajalikud lühi-, kesk- ja pikaajalised meetmed energiasektoris.

10:45 - 11:15

ELi kliimapoliitika mõju Eesti energiasektorile
Janika Laht Keskkonnaministeerium, kliimaosakonna nõunik
Ettekandes käsitletakse ELi ja Eesti kliimapoliitika suundumusi, CO2 kvootide kättesaadavust ja oodatavaid
hinnaliikumisi ning sellest tulenevaid kitsendusi ja avanevaid võimalusi energiasektorile.

Aktuaalsed energiasektori teemad riigi vaatest

11:15 - 12:00

Aktuaalsed energiasektori teemad riigi vaatest
Jaanus Uiga Majandus- ja kommunikatsiooniminiseerium, energeetika osakonna juhataja
Ettekandes käsitletakse riigi kliima- ja energiakava, kliimaneutraalsuse saavutamise plaane,
elektritootmisvõimsuste piisavust, investeeringuid taastuvenergiasse ning põlevkiviõli tootmisesse.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:20

Biogaasi roll kliimaeesmärkide saavutamisel
Marti Hääl Alexela Group, juhatuse liige
Ettekandes käsitletakse biogaasi tootmise ja kasutamise potentsiaali Eestis, sellega seotud väljakutseid ning
sektori ootusi regulatsioonile ja riigipoolsele toele.

13:20 - 13:40

Taastuvenergia arendamise võimalused Eestis
Martin Kruus Sunly asutaja
Ettekandes käsitletakse seda, millised on ettevõtja pilgu läbi Eesti taastuvenergia arendamise võimalused ja
perspektiiv lähiaastail, aga ka kitsaskohad ja väljakutsed.

13:40 - 14:00

Kas tuumajaam võiks olla puuduv lüli Eesti elektritootmises?
Sandor Liive Fermi Energia nõukogu esimees
Ettekandes käsitletakse Eestisse tuumajaama rajamise võimalusi, selle sobivust Eesti tootmisportfelli,
sellega seotud väljakutseid ja võimalikku perspektiivi.

14:00 - 14:20

Energiasektori M&A tehingute äriloogika
Henrik Igasta Superia Corporate Finance’i juhtivpartner
Ettekandes antakse ülevaade, milline on välisinvestorite huvi meie energiasektori vastu, milliseid
investeerimisvõimalusi välisinvestorid siit otsivad, mida nad hindavad ja mida pelgavad, kuidas tehinguid läbi
viiakse ja kuidas neid hinnastatakse.

14:20 - 14:50

Kohvipaus

14:50 - 15:20

Kuidas muutub elektrivõrguteenuse hind pikaajalises vaates?

Priit Treial Elektrilevi juhatuse liige
Ettekandes antakse ülevaade abinõudest, kuidas saavutada üha töökindlam võrguteenus mõistlikku hinda
tagades. Käsitletakse kliente kaasavat ja koormusi järgivat dünaamilist tariifi; vaadatakse, kuhu liigub
hinnakujundus ja regulatsioon ning kuidas muutub hind tulevikus tarbijarühmiti, samuti seda, kuhu paigutume
võrguteenuse ja selle hinnaga muu ELi kontekstis.

15:20 - 16:00

Arutelu: Eesti energiapoliitika valikud
Taavi Veskimägi Eleringi juhatuse esimees
Margo Külaots Fortum Eesti juhatuse esimees
Hando Sutter Eesti Energia juhatuse esimees

LISAINFO
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 tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
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.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

