Pereettevõtete aastakonverents
26.08.2022
Tallink
On väheteatud fakt, et mitmete Eestis tegutsevate edukate ettevõtete taga seisavad perekonnad, mis
kannavad põlvest põlve edasi neid samu väärtusi, mis aitavad oma tegutsemisega panustada lisaks
ka Eesti majanduse arendamiseks.
Nõukogude aja paljuski hävinenud pereettevõtete kultuur on tänaseks taastumas ning peale on
tulemas uued generatsioonid, kes pereäride aastate pikkust tööd ning väärtusi edasi kannavad ning arendavad. Mis on aga need väärtused,
mis motiveerivad perekonnaliikmeid ja uusi põlvkondi pereettevõtte käekäiku panustama?

Pereettevõtete konverentsil keskendutakse, kuidas kasvatada tingimusteta armastust ning kasumlikku äri.
1. Kust alustada ja kuidas leida pereettevõttes uusi tegevussuundi ja sellele ärijuhte?
2. Kuidas kasvatada pealetulevas generatsioonis huvi pereettevõtluse vastu?
3. Kuidas lisaks uute ärisuundade ja perekonna kaasahaaratuse kõrval hoida perekonda lähedasena?
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet pereettevõtete aastakonverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

Soovime pereettevõtjaid üles leida ning tunnustada, märkides teid Äripäeva pereettevõtete edetabelis. Selleks kutsume üles kõiki, kes
defineerivad end pereettevõtjana, endast teada andma!

Miks osaleda konverentsil?
Konverents annab ülevaate valdkonna juhtivatelt asjatundjatelt, mis eraldab edulugusid ebaõnnestumistest.
Laval olevad esinejad on praktikud, olles ise käinud läbi sarnase teekonna.
Esinejad räägivad teemadest, millega iga pereettevõtja suudab end samastada.
Esinejad on pereettevõtjate seas tuntud ning põnevad inimesed.
Saalis on teised perekonnad, kes läbivad sarnast teekonda ning kellega on võimalik kohapeal suhelda ning arutada koostöövõimalusi.
Pereettevõtete teemalisi konverentse ei ole seni palju korraldatud, mis annab võimaluse kuulata lugusid, millest pole varem palju
räägitud.
Konverentsil käsitletakse peale kogemuslugude ka praktilisi teemasid, mis on iga pereettevõtte jaoks olulised teada.
Pereettevõtete konverents annab motivatsiooni alustada pereettevõtlust ka nendel, kes seda seni veel teinud ei ole.
Lisaks põnevatele lugudele on erakordne ka korraldatava päeva asukoht. Publikut võõrustatakse Eesti pereettevõtja juures, tuues
õhkkonda põnevust ning erinevust.
Saad esimesena teada, kes saab tiitli "Pereettevõtete TOPi võitja".

Programmijuht tänab kaasamõtlejaid Eesti Pereettevõtjate Liidust.

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja
sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.

PROGRAMM

26. august 2022
09:30 - 10:00

Registreerimine ja kohv

10:00 - 10:05

Sissejuhatus
Igor Rõtov Äripäeva peadirektor
Ain Hanschmidt Tallink Grupi suuromanik ja pereettevõtja

10:05 - 10:50

7 põlvkonda ning 217 aastat pereettevõtet
Hans-Jacob Bonnier Meediakontserni Bonnier Groupi 6. põlvkonna esindaja
Hans-Jacob Bonnier on Põhjamaade suurima ja 15.riigis tegutseva meediakontserni Bonnieri perefirma 6.
generatsiooni esindaja. Ta on Euroopa juhtivat ärimeediat koondava assotsiatsiooni European Business
Press president ning mitme globaalse perefirmasid koondava ühenduse aktiivne liige.
Hans-Jacob Bonnier oli üks Äripäeva asutajatest 1989. aastal ning ASi Äripäev nõukogu liige tänase päevani.
Ta on ka Bonnieri uuriva ajakirjanduse preemia asutaja ning selle iga-aastane üleandja Eestis.
Bonnieri ajalooga, mis ulatub aastasse 1804, on kaasas käinud kõik järgnevad seitse põlvkonda. Kaugele
ulatuva ajalooga ettevõte on ka tänasel päeval edukas, pakkudes tööd 9226 inimesele.
Oma ettekandes pereettevõtete konverentsil avab Hans Jacob pika ajalooga ettevõtte edu saladused ning
räägib pereäri üleandmisest järgmistele generatsioonidele.

10:50 - 11:10

Suhtlemispaus

11:10 - 11:55

IT-sektorist kartulilaastudeni
Reigo Rusing Balsnack International Holding AS arendusjuht ning juhatuse liige
Pereettevõte AS Balsnack International Holding on 1983. aastast tegutsev snäkke ja hommikusööke tootev
ettevõte.
Pärast omanik Elmar Rusingu poja Reigo liitumist arendusjuhina on ettevõte hakanud märkimisväärselt
kasvama ning uusi ärisuundi leidma, eksportides välisturgudele kartulilaaste ja popkorni. Täna liigub ligi 50%
toodetust 50 välisriiki.
Eelnevalt IT-sektoris tegutsenud poja liitumine on Balsnackile toonud uut hingamist ja ambitsioone,
ühendades omavahel teadmised infotehnoloogia ning toiduainetööstuse vahel.
Konverentsil käsitleb Reigo, kuidas uue põlvkonna sidumisega pereärisse on võimalik leida uusi ärisuundi
ning ettevõtet kasvatada.

11:55 - 12:40

Kuidas ettevõtte pärimisega mitte vaeseks jääda?
Tanel Tark Advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat

TARK Legal on Taneli isa Aare Targa 1991.aastal asutatud advokaadibüroo. Tegemist on pereettevõttega, kus
partneriteks on lausa mitu perekonda.
Tanelil on pikaajaline kogemus tehingute nõustamises, ühingu- ja lepinguõiguses, relatiivsetes valdkondades
ja konkurentsiõiguslikes küsimustes.
Olles pereettevõtjate liidu üks asutajaliikmetest ning kuus aastat liidu peasekretär, omab Tanel ühelt poolt
head sisevaadet pereettevõtete siseellu ning on teiselt poolt nõustanud mitmeid pereäride põlvkondade
üleandmisi, sh aidanud perekontsernide rekonstrueerimisel, sobivate omandistruktuuride valmimisel,
perekonnahartade ja testamentide koostamisel.
Konverentsil käsitleb Tanel pereettevõtte üleandmist juriidilise aspekti alt ning toob oma kogemusest ka
praktilisi näiteid. Tanel on spetsialiseerunud pereettevõtlusele ning selles valdkonnas on ta Eestis üks
väheseid juriidilisi asjatundjaid.

12:40 - 13:40

Lõuna

13:40 - 14:25

Meie pere lugu. Kuidas kaasata tervet perekonda
ettevõtlusesse?
Perekond Seli Estiko Grupi suuromanikud
Tartu ärimehe ja 2021. aasta Äripäeva Otsustajate TOPi võitja Neinar Seli suurimast ettevõttest Estiko
Grupist on ajapikku kasvanud perefirma. Estiko neli põhilist tegevusvaldkonda on pakendite ja
pakkematerjalide tootmine, kinnisvara arendamine ja haldamine, majutusteenuse pakkumine ning
energiatootmine. Tuntumad ettevõtted on Estiko-Plastar, Dorpati hotell, Emajõe ärikeskus, Tasku ärikeskus,
E-kaubamaja, hotell Lydia, Estiko Energia.
Külg külje kõrval töötavad ettevõttes tema abikaasa Kersti ja nende kolm last. Juba väikesest saati on lapsed
vanematel ettevõtmiste juures abiks olnud, aidates väiksemate tööampsudega ning hilisemas elus leidnud
tee juhtivpositsioonidele. Ärivaldkondade erisus on andnud võimaluse leida kõikidel lastel oma koht Estiko
Grupis või selle tütarfirmades.
Perekond Seli näol on tegemist ettevõttega, kus kõik pereliikmed panustavad sajaprotsendiliselt ühisesse
tegemisse.
Neinar tunnistab, et tema nõudlikkus oma laste puhul on tõesti suur, sest läbi vere ametikohti ei saada. Oma
koha on nad pidanud töö ja teadmistega välja teenima. Perekond Seli on näide eeskujulikust perest, kelle
ühine eesmärk ettevõttena on olla uuenduslik suunanäitaja.

14:25 - 15:10

Kas õige juhtimiskultuur on eduka pereettevõtte alus?
Merit Wassenaar Pereettevõtte Juustukuningad brändi asutaja ning coach
Merit on pereettevõtja, coach ning kogenud juht, omades 20+ aastat juhtimiskogemust erinevates
suurettevõtetes, nagu KPMG, Hyundai, Scania jt.
Pereettevõtlusega alustas Merit aastal 2012, mil alustati brändi Juustukuningad loomist ning avati esimesed
poed Tallinnas. Üheksa aastaga on pereettevõte kasvanud menukaks juustupoodide ketiks, pakkudes
frantsiisi ja koondades 18 juustupoodi Eestis ning 90 välisriikides.
Aastast 2019 on Merit saadud kogemused ning teadmised koondanud ning hakanud pakkuma coachingnõustamist ettevõtetele, juhtidele ning eraisikutele. Coachina pakub Merit klientidele tuge muutuste
elluviimisel, keeruliste otsuste langetamisel või strateegilise selguse otsimisel. Ta usub, et uued perspektiivid
võivad avada piiritu sisemise tarkuse, mis üllatab oma lihtsuses ja geniaalsuses.
Merit usub, et coaching on loominguline partnerlus ning sellest võib abi olla mõtete korrastamisel,
eneseteadlikkuse suurendamisel ning tegevuste analüüsimisel, et leida uusi võimalusi, vaatenurki ja
lahendusi, teha teadlikke valikuid ning kokkuvõttes olla õnnelikum oma töös ja elus.

Konverentsil räägib Merit, millised coachingu põhimõtted aitavad kaasa toetavate peresuhete ning eduka
pereäri juhtimisele ning milliseid paralleele coachingust tasub kaaluda pereettevõtte tuleviku generatsiooni
kaasamisel.

15:10 - 15:50

Konverentsi moderaatori pereettevõtluse lugu
Ain Hanschmidt Tallink Grupi suuromanik ja pereettevõtja
Tallink Grupi suurosanik ning Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt on ühe Eesti suurima
investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees, pereettevõtja ning pereettevõtjate liidu üks
asutajaliikmetest. Suurettevõtja poeg Harri ja tütar Eva omavad perele kuuluva valdusfirma kaudu osalust
ettevõttes Tallink AS, kus poeg Harri tegutseb aktiivselt ka juhatuses.
Perekond tegutseb laevanduses, transpordis, energeetikas, kinnisvaras, hotellinduses, trükitööstuses,
jaekaubanduses, finants-, tervise- ja heaoluteenustes. Infortar pakub tööd kokku 6104 inimesele.
Ain on ühtlasi konverentsi võõrustaja ning moderaator. Päeva juhitakse koos Äripäeva peadirektori Igor
Rõtoviga.

15:50 - 16:00

Kohvipaus

16:00 - 16:15

TOPi autasustamine
Soovime pereettevõtjaid üles leida ning tunnustada, märkides teid Äripäeva pereettevõtete edetabelis. Selleks
kutsume üles kõiki, kes defineerivad end pereettevõtjana, endast teada andma!
ANNA ENDAST TEADA SIIN

TOPi pingerea määramisel lähtume kriteeriumitest:
1.Generatsioon (35%)
2. Käive (10%)
3. Pereliikmete arv ettevõttes (25%)
4. Eestis makstud maksud kokku (10%)
5. Käibe kasv (10%)
2020 vs 2019
6. Ettevõtte vanus (20%)

16:15 - 16:20

Tänusõnad. Konverentsi lõpetamine

16:30 - 18:00

Õhtune meelelahutus
Võtame aja maha, nautides õhtupoolikut Tallink Grupi peakoka Anti Lepiku austribaariga. Saame pikemalt
juttu ajada ja uusi kontakte luua. Seda koos mõnusa muusika, suupistete ning joogi taustal
Orienteeruv kava
16:30 – 17:00 tervitusjook, mitmekordse maailmameistri Anti Lepiku austrishow
17:00 – 18:00 dringi, kerge suupiste ning suhtlemise aeg.

TOETAJAD

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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?
- Immuniseerimist või läbipõdemist tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

