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 Täna ilmu-
nud edetabelis 
oli jate vähene-
nud dividendi-
maksete põhju-
seks võib pidada 
koroonat.  
Dividendide TOPi toimetaja 
Aivar Hundimägi

METOODIKA 
Äripäeva Infopank võttis divi-
dendide edetabeli koostamisel alu-
seks Eestis registreeritud firmade 
dividendimaksed ja omaaktsiate 
tagasi ostud.
Dividend on määratud ja maks-
tud 2019. aasta majandustulemus-
te eest 2020. aastal ehk tegemist 
on summaga, mis kajastus eelmi-
se aasta konsolideerimata rahavoo-
gude aruandes. Kuna raamatupida-
mise seaduse kohaselt ei pea mik-
ro- ega väikeettevõtted enam esi-
tama põhiaruandena rahavoogude 
ega omakapitali muutuse aruannet, 
siis on mõne dividendisaaja puhul 
arvutatud dividendimakse makstud 
tulumaksu alusel või teistele aruan-
des olevatele andmetele tuginedes.
Koostamise aluseks võeti 
 ettevõtted, kes maksid 2020. aas-
tal aruande järgi 100 000 eurot või 
rohkem dividendi. Kui valdusfirma 
2020. aasta aruannet polnud ede-
tabeli koostamise ajaks esitatud, siis 
võtsime aluseks tütarfirmade divi-
dendimaksed või 2019. aasta aru-
andes tehtud kasumijaotamise ette-
paneku. Algandmed pani  kokku Äri-
päeva Infopank, mis otsib ja kogub 
andmeid paljudest infokogudest 
ning paigutab need ühtsesse struk-
tureeritud kogusse. 
Ettevõtja võis jääda edetabelist 
välja, kui tema osalusega ettevõte 
polnud esitanud eelmise aasta aru-
annet selle aasta 15. novembriks. 
Ajakirjas on toodud 200 suu-
rema dividendi võtjat. Pikemat 
edetabelit vaata veebist.
aripaev.ee/koik-topid/
aripaeva-dividendide-top 
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Omanikutulu 
tabas mõõn
Äripäev on traditsiooniliselt aasta lõpe-
tanud Dividendide TOPiga ehk reastanud 
ettevõtjad selle järgi, kui palju nad teeni-
sid eelmisel aastal omanikutulu. 

Tegemist on eelmisel aastal ettevõte-
test välja liikunud summadega ehk eel-
mise aasta aruannetes olevate andmete-
ga. Värskemaid andmeid kahjuks suure-
ma osa Eesti ettevõtete kohta pole avali-
kult võimalik saada. Erandiks on ainult 
börsifirmad, keda aga kahjuks on endi-
selt Tallinna börsil väga vähe.

2020. aasta oli esimene koroona-aas-
ta ja see võib olla põhjus, miks 2019. aas-
taga võrreldes on dividendimaksed vä-
henenud. 

Mõned võrdlevad numbrid.
Eelmisel aastal ilmunud ja 2019. aas-

ta aruannete alusel koostatud Dividen-
dide TOP 50 koguväärtus oli 186,8 miljo-
nit eurot, sel aastal kõigest 140,3 miljonit 
eurot. TOP 100 oli eelmisel aastal 231,6 
miljonit eurot, sel aastal 180,1 miljonit.  
TOP 250 koguväärtus oli eelmisel aastal 
290,4 miljonit eurot, sel aastal 236,9 mil-
jonit eurot. 

Sel aastal pidi TOP 100 sisse pääsemi-
seks olema dividenditulu 607 988 eurot, 
eelmisel aastal 698 872 eurot. 

Arvestades seda, et majandusel on läi-
nud endiselt väga hästi, siis võiks täna il-
munud edetabelis olijate vähenenud di-
videndimaksete põhjuseks pidada ko-
roonat ning sellega kaasnenud ebakind-
lust. Eelmisel aastal oli veel liiga palju 
teadmatust tuleviku osas. Tõenäoliselt 
on sel aastal olnud ettevõtjad  paljudes 
sektorites optimistlikud ning järgmisel 
aastal ilmunud edetabelis näeme sum-
made kasvu.

Äripäev avaldab aasta jooksul üle 60 
erineva edetabeli, lisaks koostab Äri-
päeva Infopank aastas enam kui 30 sek-
tori kohta turuanalüüse. Need konku-
rentsiraportid ja erinevad edetabelid ai-
tavad kaardistada ning kirjeldada Ees-
ti ettevõtluses toimuvat. Igal aastal koos-
tatav Dividendide TOP on nendest kõi-
ge ettearvamatum, sest ühte selget must-
rit omanikutulu väljavõtmisel ei ole ning 
põhjused võivad olla väga erinevad. Üks 
ühine joon aga dividendide edetabelis 
olevatel ettevõtjatel on – nende ettevõte-
tel on reeglina läinud hästi. 

179,6
miljonit eurot said mul-
lu kokku omanikutulu 
100 esimest Dividen-
dide TOPi ettevõtjat, 
aasta varem oli saja 
suurema kogusumma 
231,5 miljonit eurot. TOP 
100  hulka pääsemiseks 
pidi sel aastal olema 
dividendi tulu 607 988 
eurot, mullu 698 872 
eurot. Naisettevõtjaid 
pääses TOP 100 hulka 
vaid kaheksa.
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Muud võimalused
Kasumi jaotamiseks on äriühingul pea-
le dividendide ja omakapitali väljamak-
sete tegemise veel võimalusi, mis anna-
vad kõige soodsama maksumäära kas 
Eestis või välisriigis.

Kasumit võib siirata läbi laenude, 
siirdehindade, jagunemiste ja muude 
võimaluste. Lähtuma ei peaks ainult ko-
halduvast maksusummast, vaid ka ees-

märgist, miks kasumit jaotada või siira-
ta on vaja. 

Siin tuleb kindlasti arvesse võtta, et 
kui sellise tegevuse peamine eesmärk 
või üks peamistest eesmärkidest on 
maksudest kõrvalehoidmine, siis võib 
maksuhaldur tehinguid ümber hinna-
ta ning maksu ikkagi sisse nõuda koos 
viiviste ja muude sanktsioonidega.

Kuidas kasumit välja võtta
Järjekordne rekordaasta Eesti majanduses on 
lõppemas, statistilised näitajad ületavad ka kõige 
julgemaid ennustusi. Reinvesteerimine on muutunud 
kõiki eeldusi arvestades mõneks ajaks liiga kalliks ja 
võimalus on välja võtta kasumit. Kuidas seda teha?

VERNER SILM
Soraineni
advokaadibüroo 
vandeadvokaat

Dividendid
Kõige klassikalisem viis ettevõttest ka-
sumi väljavõtmiseks on dividendide väl-
jamakse. Dividend on väljamakse, mi-
da tehakse juriidilise isiku pädeva orga-
ni otsuse alusel puhaskasumist või eel-
miste majandusaastate jaotamata ka-
sumist ning mille aluseks on dividendi 
saaja osalus juriidilises isikus. 

Residendist äriühing maksab kasu-
mi jaotamisel ehk dividendi väljamaks-
misel tulumaksu määras 20/80 ehk 
bruto summalt 20%. 

Lisaks eelnevale on kohustus tasu-
da ka tulumaksu ebaseaduslikult välja-
makstud dividendidelt (puudulik neto-
vara, aeg või otsuse puudumine). Loo-
mulikult, kui sellise väljamakse puhul 
makstud väljamakse tagastatakse, siis 
saab äriühing deklaratsiooni paranda-
da ja tulumaksu tagasi taotleda. Siinko-
hal on paslik märkida, et dividendide 
jaotamine ei pea olema ainult rahalises 
vormis, võimalik on ka jaotada mittera-
halisi dividende. 

Regulaarselt makstavatele dividen-
didele kohaldub madalam maksumäär 
14% (14/86 dividendide netosummast). 
Madalama maksumääraga maksusta-
tud dividendi väljamaksmisel füüsili-
sele isikule kuulub täiendavalt kinnipi-
damisele tulumaks 7%, seega, kui oma-
nik on Eestis elav füüsiline isik, siis ma-
daldatud määr maksueelist ei anna. 
Küll aga võib maksueelis olla välismais-
tel dividendide saajatel, sõltuvalt nende 

koduriigi maksusüsteemist. Tulumaks 
kuulub kinnipidamisele nii residendist 
kui ka mitteresidendist füüsilisele isi-
kule tehtud dividendi väljamakselt.

Edasimakstavate dividendide pu-
hul kehtivad erinevad maksuvabastu-
sed, mille peamine eesmärk on vältida 
topeltmaksustamist. Kui dividendid on 
juba kord Eestis või välisriigis maksus-
tatud ja Eesti äriühingul oli dividendi-
de saamisel vastavas äriühingus vähe-
malt 10% suurune osalus, siis uuesti di-
videndide edasimaksmise korral tulu-
maksu üldjoontes tasuma ei pea. 

Selliste dividendide puhul peab mui-
dugi arvestama, et väljamakse kvalifit-
seeruks ka välisriigis dividendina ja di-
videndide maksmist ei oleks võimalik 
ümber kvalifitseerida, kuna dividendi-
de edasimaksmise peamiseks eesmärk 
oli maksueelise saamine (tavaliselt vä-
ga lühikeseks ajaks osanikuks vormis-
tamine). 

Kui maksuvabastuse rakendamiseks 
ei ole kõik eeldused täidetud, siis on 
võimalik välismaal tasutud tulumak-
su võtta Eestis väljamakse puhul arves-
se ja rakendada tasaarvestusmeetodit. 
Siinkohal tuleb meelde tuletada, et ar-
vesse saab võtta dividendide puhul ai-
nult kinnipeetud tulumaksu ja mitte 
ettevõtte tulumaksu. Kui olete eelnevalt 
saanud maksustatud dividende, siis on 
võimalik nende arvel tulu maksu maks-
mata väljamakseid teha. 

Väljamaksed 
omakapitalist
Juba üle kümne aasta on dividendi-
dega võrdsustatud osa- või aktsia-
kapitali vähendamise, aktsiate või 
osade tagasiostmisel omakapitalist 
tehtud väljamaksed. 

Äriseadustik reguleerib oma osa-
de või aktsiate tagasiostmist, samu-
ti nagu ka usaldusosanikule sisse-
makse tagastamist, mida kajasta-
takse ka omakapitali väljamakse-
na. Äriseadustik sätestab veel mitu 
olukorda, mida seaduse tähenduses 
käsitletakse oma osade või aktsiate 
omandamisena. 

Siinkohal tuleb märkida, et tu-
lumaksukohustus ei ole residendist 
äriühingu jaoks täielikult kadunud, 
tulumaksu makstakse aktsia- või 
osakapitali või sissemaksete vähen-
damisel, aktsiate, osade, osamak-
sete või sissemaksete tagasiostmi-
sel või tagastamisel või muul juhul 
omakapitalist tehtud väljamaksete 
summa osalt, mis ületab äriühingu 
omakapitali tehtud rahalisi  ja mit-
terahalisi sissemakseid. Kui varem 
tekkis kohustus deklareerida oma-
kapitali sissemakseid alles  siis, kui 
oli reaalne vajadus oma kapitalist 
väljamakseid teha (maksta  tulu-
maksu), siis alates 2015. aastast on 
kord muutunud, sissemaksed tu-
leb deklareerida sissemakse tege-
mise kuul. 
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Marge Ugezene 
marge.ugezene@aripaev.ee

K
asahstanis 15 aastat äri aja-
nud Lomtadzega on sama 
laua taga istunud ka eest-
lane Arti Ots, kes juhtis va-
rem Kasahstani suurimat 
mobiilsidefirmat Kcell, mil-

le klient oli just Kaspi.
“Arvan, et Mikheil on ettevõtte oma 

karismaga üles ehitanud, ta on väga süm-
paatne inimene ja superkõva töötegija. 
Mikheil on äärmiselt intelligentne, tal 
on Harvardi haridus, samuti on ta väga 
sisuline,” kiitis Ots.

Need ei olnud ainsad kiidusõnad Ot-
salt. Tema sõnul on Lomtadze soe ja liht-
ne inimene, mis paistab silma ka tema 
üldises kuvandis: peadpööritava äriedu 
saavutanud Lomtadze kannab tihti pu-
naseid tenniseid või tosse, ja kõige amet-
likum riietus, mida Ots teda kandmas 
nägi, oli tavaline triiksärk. See pole tee-
seldud lihtsus, rõhutas Ots. “Mikheil on 
tema ise, nii avalikkuses kui ka avalikku-
se pilgu alt väljas.”

Lomtadze on pärit Gruusiast Batu-
mist, mis ei ole kindlasti olnud takis-
tus Kasahstanis äri ajamisel, leidis Arti 
Ots. “See on üks positiivne asi Kasahsta-
ni puhul: tegemist on väga multikultuur-
se keskkonnaga.“ 

Lomtadze rõhutab ka oma avalikes 
esinemistes, et on pärit Gruusiast. Samas 
on ilmselge, et tema elu koosneb peami-
selt siiski Kasahstanist. Gruusias tegutse-

Kasahhide ainsa 
ükssarviku juht 
võtab Eestist 
suuri summasid

Mikheil  
Lomtadze, 46
14 372 300

Londoni börsil läinud aasta suurima 
rahvusvahelise tehnoloogia IPO ehk aktsiate 
avaliku esma pakkumise teinud Kasahstani 
ükssarviku Kaspi omanik grusiin Mikheil 
Lomtadze on võtnud suuna ka Eestisse, kust 
võtab välja kamaluga dividende. 

1.

vad Eesti ettevõtjad teda ei tea. Ka uuris 
üks Äripäevaga suhelnud inimene maad 
Gruusia ettevõtjate seas, kes kehitasid sa-
ma nõutult õlgu, mille põhjus võibki ol-
la selles, et 15 aastat teises riigis äri üles-
ehitamist on teinud oma töö. 

Lomtadzele kuuluv jaepank Kaspi, 
mis muuseas kannab ühe Gruusia lin-
na nime, on Otsa sõnul väga innovaati-
line. Eestis Ots sarnast ärimudelit ei näe. 
“Kaspi on väga edukalt kombineerinud 
panganduse ja e-commerce’i. Väga huvi-
tav hübriidettevõte,“ lausus Ots. 

Kaspi on Kasahstani suuremaid pan-
kasid, mis on loonud makse- ja interne-
tikaubanduse süsteemi, mille tähelend 
tipnes mullu Londoni börsile siirdumi-
sega. Ettevõte saavutas 6 miljardi dolla-
ri suuruse väärtuse. 

Otsib rahastamiskohti

Mõni aeg enne seda ehk 2019. aasta märt-
sis lõi aga Lomtadze Eestis valdusfirma 
Blue Ocean One OÜ, millega on ta Ees-
tis teinud teistsuguse tähelennu, võttes 
eelmisel aastal kõigi teiste siinsete ette-
võtjatega võrreldes välja suurima sum-
ma omanikutulu. Eesti ettevõtte  aasta-

aruanne ütleb, et Lomtadze asutas Ees-
ti firma, et panna raha Kesk-Aasia, Kau-
kaasia ja Ida-Euroopa äridesse. Firma põ-
hivara on 58% suurune osalus ettevõttes 
TOO Kolesa, mis tegeleb Kasahstanis ka-
sutatud autode, kinnisvara ja üldkaupa-
de äriga. 

Eesti firma juhatusse kuulub Iurii Di-
denko, kellel on Kaspiga sama tihe seos 
kui Lomtadzel – Didenko on tegevjuhi 
ehk Lomtadze üks asetäitjatest, kesken-
dudes kapitaliturgude juhtimisele.

Millist kasu saab Eesti sellest, et Lom-
tadzel on siin valdusfirma? “Maineku-
junduslikult on see väga kõva sõna, näi-
tab usaldust. Eesti saab maksutulu ja ku-
na Mikheilil on Eestis ettevõte, siis ju tal 
on võib-olla ka Eestiga väike plaan,” ar-
vas Ots.

Lomtadze ise on aastate jooksul hoid-
nud Kasahstanis küllaltki madalat pro-
fiili, mida tõdes ka  Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutuse (EAS) ekspordinõunik 
Kasahstanis Erkki Veismann. Veismann 
märkas omanikke just siis, kui ettevõte 
liikus Londoni börsile. “Enne ei olnud 
ma nendest midagi kuulnud, nad ajasid 
oma asja vaikselt.”
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mis on mis
Blue ocean one oÜ
Valdusfirma
Asutatud 05.03.2019, aruande järgi asutati 
eesmärgiga investeerida Kesk- Aasia, Kau-
kaasia ja Ida-Euroopa üldisesse ja spetsia-
liseeritud klassifitseeritud äriettevõtetesse 
ning arendada neid. 
Omanik Mikheil Lomtadze
Juhatuse liige Iurii Didenko
Käive 2020. aastal 28,3 miljonit eurot.
Kasum mullu 18,6 miljonit eurot. 

Ka Äripäeval ei õnnestunud Lom-
tadzega ühendust saada.

See, et Lomtadzel on Eestis valdusfir-
ma, on ka Veismanni arvates Eestile ka-
sulik. “Teatud osa rahast käib läbi Eesti ja 
siinse firmaga seoses on kulud, näiteks 
raamatupidamisteenused, mida ta Ees-
tilt ostab. Samuti on lootust, et kui Lom-
tadze Eestis käib, võib ta hakata Eestisse 
investeerima. Firma siinolek on igati po-
sitiivne,” pakkus Veismann.

Eestist kaugel ees

Kui ajakirjanik ütles Veismannile interv-
juu alguses, et soovib rääkida Kaspist,  
teatas Veismann viivitamata, et on ka ise 
Kaspi klient. “Eestil ei ole mitte mida gi 
sellist vastu panna – Kaspi on Eestist 10–
20 aastat ees,” ütles EASi ekspordinõu-
nik Veismann. 

Kui Kaspi-laadne lahendus jõuaks Ees-
tisse, siis oleksid kõige murelikumad ta-
vapangad, usub ta. 

Veismann selgitas, miks Kaspi on hä-
davajalik. Seda eriti siis, kui su rahakott 
sularahast tühi. “Kaspi kaardi ja telefo-
nirakendusega saad sa takso eest maks-
ta, isegi turul maksad QR-koodiga läbi 

likult just Baring Vostok Capital Partner-
sis, vastutades portfelli eest, kuhu kuulus 
Kaspi.kz emaettevõte Kaspiyskiy Bank.

Baring Vostoki, mis naudib nüüd Kas-
pi suurt tähelelendu, saatis aga selle aas-
ta suve lõpuni 2019. aastast saadik skan-
daal, kus Venemaa üks edukamaid välis-
investoreid, Baring Vostoki asutajat Mic-
hael Calveyt ja tema kolleege süüdistati 
Vostochny Bankilt umbes 32 miljoni dol-
lari väljapetmises. 

1994. aastast Vene firmadesse raha 
süstinud, kuid järsku vabadusekaotu-
sega ähvardatud Calvey toetuseks astu-
sid Venemaal välja paljud tippjuhid ja 
ametnikud. Puhkenud pahameeletor-
mi järel vabastati Calvey koduarestist, 
samal ajal kerkis mure välisinvestorite 
turvalisuse pärast Venemaal.  Veel sel su-
vel vestles Ameerika president Joe Biden 
Venemaa juhi Vladimir Putiniga, viida-
tes, et Ameerika investorid pelgavad Cal-
vey juhtumi valguses Venemaale inves-
teerida. Calveyt ähvardas kümneaasta-
ne vabadusekaotus. Paar kuud pärast Bi-
deni ja Putini kohtumist mõistis Vene-
maa kohus Calveyle 5,5aastase tingimi-
si vangistuse. 

Kaspi rakenduse … Muudmoodi ei ole 
Kasahstanis võimalik – sa ei saa eluliselt 
vajalikke toiminguid teha, kui sa ei ole 
Kaspi klient,” rääkis Veismann ja lisas, 
et Kaspi äpist vaatab vastu ka interneti-
kaubandus, lisaks saab soetada lennupi-
leteid. “Saad kõike osta.”

Kasahstanis, kus pangandus on pii-
ratud – turul tegutsevates Türgi ja Vene 
pankades looklevad pikad järjekorrad –, 
on Veismanni kirjeldusel rakendusepõ-
hine Kaspi erakordne lahendus. “Kaspi 
on aidanud kõige valulisema koha kasah-
hidel ära lahendada. Ei pea enam käima, 
sularahapakk taskus.”

Rada Venemaale

Kaspi omanikering ei piirdu ainult ka-
rismaatilise imagoga Lomtadzega. Oma-
nikering viib ka Venemaale, sest 29% et-
tevõttest kuulub Baring Vostok Capital 
Partnersile, mis on üks suurimaid Vene 
investeerimisfirmasid. Lomtadze jagu on 
23% Kaspist, Kasahstani tuntuimale ja 
rikkaimale ettevõtjale Vyacheslav Kimi-
le kuulub veidi rohkem ehk 24%, erain-
vestoritele 21% ja juhatusele jääb üle 3%. 

Lomtadze alustaski oma karjääri tege-

3,9
miljardi dollari suuruseks hindas 
Forbes Kazakhstan Kaspi.kz juhi 
mikheil Lomtadze vara, andes 
talle Kasahstani rikkaimate ette
võtjate edetabelis 3. ja mõju
kaimate ettevõtjate edetabelis 
10. koha. sel aastal pääses ta ka 
Forbesi maailma miljardäride 
edetabelisse, olles kohal 956.

 Mullu Kasahstani aasta ärimeheks 
valitud Mikheil Lomtadze Eestis re-
gistreeritud firma teenib oma miljonid 
Kasahstanis ja Usbekistanis tegutsevast 
veebiportaale haldavast tütarettevõttest. 
foto: kapital.kz



Valdus, kinnisvara. Kaks aastat tagasi Mercedes-
Benzi edasimüügi äri maha müünud Väino Kald-
oja on pärast tehingut peaasjalikult keskendunud 
isesõitvate autode arendamisele ettevõttega Auve 
Tech, mis teatas ka esimesest vesinikuelemendiga 
autonoomsest sõidukist. Eelmise aasta sügisel mee-
litas ettevõte nõukogu esimeheks endise peaminist-
ri Taavi Rõivase. 

Kaldoja hoiab pärast autoäri müüki endiselt en-
da käes suurosalust kaubikute ümberehitamisega 
ning veoautode pealistöödega tegelevas ettevõt-
tes Tarfurgo. Samuti moodustavad olulise osa te-
ma varast investeeringud kinnisvarasse ehk Silber-
auto hooned. 

Omanikutulu teenis Kaldoja enda valdusfirmast 
Merbu OÜ. Võrreldes aasta varasemaga on ettevõttes 
oluliselt vähenenud raha hulk: 61,7 miljonilt eurolt 
39,3 miljoni euro peale. Raha on läinud nii pikaaja-
listeks finantsinvesteeringuteks kui ka laenudeks. 

Teenused. Tema dividenditulu tuli ka-
hest ettevõttest. Suurem summa Skinest 
Grupist ja väiksem Tallinna Veest, kus ta 
on olnud juba aastaid aktsionär.  Skinest 
Grupi müügitulu mullu vähenes ehk oli 
115 miljonit eurot (aasta varem 137 mil-
jonit eurot). Kasumit teenis kontsern 14,1 
miljonit eurot, aasta varem 18,4 miljo-
nit eurot. 

Suuresti tuleneb kontserni käive raud-
teeärist ehk veeremi müük, rent ja re-
mont, samuti raudtee ehitus ja remont. 
Sekka arendab kontsern kinnisvara nii 
Eestis kui Gruusias, samuti kuulub Ossi-
novskile Gruusias Kintrishi hüdroelekt-
rijaam. Vagunirendifirma Spacecom tu-

lemustes on samas viimastel aastatel 
märgata olulist kasumlikkuse parane-
mist: kui 2017. aastal oli ärirentaablus 
2%, siis eelmisel aastal koguni 55%. 

Eelmisel aastal ostis Ossinovski lõu-
nanaabrite legendaarse kosmeetikafir-
ma Dzintars (tõlkes merevaik) pankro-
tivara. 19. sajandi keskel asutatud Dzin-
tars kuulutati maksejõuetuks 2020. aas-
ta algul, misjärel õnnestus Ossinovskil 
võita oksjon 5,5 miljoni euroga. Ärime-
he sõnul on tema ainus eesmärk päästa 
legendaarne kaubamärk, taasta tootmi-
ne ja muuta Dzintars taas edulooks. Sel 
aastal loodetakse müügituluks saavuta-
da rekordilised 10 miljonit eurot.  

Teenused. 
hest ettevõttest. Suurem summa Skinest 
Grupist ja väiksem Tallinna Veest, kus ta 
on olnud juba aastaid aktsionär.  Skinest 
Grupi müügitulu mullu vähenes ehk oli 
115 miljonit eurot (aasta varem 137 mil-
jonit eurot). Kasumit teenis kontsern 14,1 
miljonit eurot, aasta varem 18,4 miljo-
nit eurot. 

2.
Oleg Ossinovski, 55

10 176 098

3.
Väino Kaldoja, 65

9 695 095
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5.
Kristjan Rahu, 49

7 500 000
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6.
Margus Kangro, 47

4 986 155

4.
Anders Anderson, 45

7 867 124

Valdus. Kristjan Rahu investeerimiskont-
serni UG Investments kuuluvad infra-
struktuurivaldkonna investeerimiste-
gevust koordineeriv valdusettevõtte Uti-
lity Investments OÜ, termopuidu tootja 
AS Thermory, tasulist parkimist korral-
dav ettevõte AS Ühisteenused, idusek-
torisse investeeriv Lemonade Stand OÜ, 
isikukaitsevahendite maaletooja ja eda-
simüüja OÜ Medesto Logistics ja põllu-
majanduse ettevõtja Põlma Põllud OÜ. 

Lisaks oli UG Investmentsi pangakon-
todel eelmise aasta lõpu seisuga kokku 
endiselt üüratu summa: kokku ootab ka-
sutust 180,6 miljonit eurot. Eelkõige ot-
sitakse ettevõtteid, millel oleks suur eks-
pordipotentsiaal, seda peamiselt töös-
tussektoris ning infrastruktuuri- ja kom-
munaalvaldkonnas.

Eelmisel aastal tehti 24 investeerin-
gut. Näiteks kuuluvad firma portfelli 
Eesti järgmine ükssarviku lootus Veriff, 
autopesu- ja parkimisteenuste platvorm 
Barking, lambavillast pakkeümbrikuid 
tegev Woola, kindlustusidud DriveX 
ja Cachet, ehitustarkvara Remato ning 
makselahenduste pakkuja Montonio.

Rahule kuulub Äripäeva Dividen-
di TOPi rekord – 2018. aastal võttis ta 
oma ettevõttest omanikutulu 34,3 mil-
jonit eurot.

Tööstus. Anderson oli firma Neoinves-
teeringud OÜ kaudu pikka aega Graa-
nul Investi suuruselt teine omanik, 
omades 39,37% ettevõttest. Sel aastal 
otsustasid aga Graanul Investi rajajad 
müüa ettevõtte enamusosaluse USA 
fondile Apollo Global Management. 

Lisaks Graanul Investile on Ander-
sonil olnud ka teisi investeeringuid. 
Tema portfelli kuulub telemeditsii-
ni iduettevõte Viveo Health, mis on 
investorite sekka meelitanud Ain 
Hanschmidti, Oleg Ossinovski, Ind-
rek Kasela ja Ivar Vendelini, ettevõtte 
nõukoguga liitus aprillis endine Ees-
ti president Toomas Hendrik Ilves.  Sa-
muti omab Anderson 20% ettevõttest 
EveryPay, mille Deloitte nimetas mul-
lu novembris Kesk- Euroopa üheks kii-
remini kasvavaks tehnoloogiafirmaks 
ning rahvusvaheline ajakiri Global 
Banking & Finance Review tänavu sa-
ma regiooni parimaks makseteenu-
se pakkujaks.

Kuna Neoinvesteeringud ei ole 
oma eelmise aasta aruannet esitanud, 
arvestasime tema puhul Graanul In-
vesti dividendimakset. Näiteks Graa-
nul Investi suurim omanik Raul Kir-
janen enda valdusfirmast mullu graa-
nulitootjast laekunud omanikutulu 
välja ei võtnud ja seetõttu teda ka sel 
aastal dividendide edetabelis ei ole. 

Tööstus, kinnisvara. Kangro 
omanikutulu allikas on ette-
võte Alvekor, mille peamine 
vara on osalus Viru Keemia 
Grupis. Lisaks on ta investee-
rinud kinnisvarasse. Omani-
kutulu maksis välja suurema 
summa, kui teenis dividende 
Viru Keemia Grupist. 

Sattus Viru Keemia Gru-
pi omanikeringi kunagisest 
Ühispangast, mis aitas prae-
gustel Viru Keemia Grupi 
omanikel finantseerida riigi-
firma Kiviter ostu.
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Kaubandus, tootmine, kinnisvara. Järving teenib 
dividenditulu valdusfirmast Probus, mis on NG Ka-
pitali üks omanikke. Viimane omakorda on NG In-
vesteeringute ehk Tallinna Kaubamaja, Liviko, Bal-
biino, Kitmani jt firmade omanik. 

Lisaks on olnud osaline erinevates kinnisvara-
projektides, näiteks on ta üks kinnisvaraarendaja 
Liven omanikke. Samuti on investeerinud börsifir-
madesse, näiteks EfTENisse, Harju Elektrisse ja Tal-
linna Veesse. 

Kinnisvara, valdus. Eelmise aasta su-
vel müüs Veeberite kontsern Giga maha 
oma osaluse Tartu soojaäris Fortum Tar-
tu. AS Giga omas ettevõttes 40% suurust 
osalust, mille väärtuseks hindas Äripäev 
varem 68 miljonit eurot. 

Giga majandusaasta aruandest sel-
gub, et tehingu väärtus oli oluliselt suu-
rem: ettevõtte müügist teenis firma 104,3 
miljonit eurot ehk 68,3 miljonit eurot 
rohkem, kui oli ettevõtte bilansiline 

väärtus. Selle tulemusena kerkis Kristi 
Veeberi varade väärtus aastaga enam kui 
20 miljoni euro võrra. 

Giga kontserni omanik on nüüd Hol-
landi Antillidel registreeritud Stichting 
Administratiekantoor JKV. Äripäev on 
arvestanud, et Janek ja Kristi Veeber oma-
vad endiselt kontrolli  Giga  üle. Eelnevalt 
omas Kristi Veeber Giga varasemast oma-
nikfirmast Hajime OÜ 83,3% ning Janek 
Veeber 16,7%.
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7.
Kristi Veeber, 49

4 160 918

8.
Andres Järving, 61

3 356 000

9.
Jüri Käo, 55
3 356 000

Kaubandus, tootmine. Valdusfirma NG Investeerin-
gud üks omanikke – Käo ettevõttele Gotfried kuulub 
veerand NG Kapital OÜst, millele omakorda kuu-
lub 68,75% NG Investeeringud OÜst. NG Investee-
ringud on börsifirma Tallinna Kaubamaja Grupp 
suuromanik. 

Septembris teatas Tallinna Kaubamaja, et sulgeb 
kahjumlikud jalatsipoed ning edaspidi müüakse 
jalanõusid e-kanalites. Tallinna Kaubamaja sisenes 
jõuliselt kingapoodide ärisse 2008. aastal, kui lühi-
kese perioodi jooksul osteti Suurtüki ning ABC Kin-
ga kauplusketid. Vähemalt viimased kümme aastat 
on aga see äri kiratsenud ning pole olnud kasum-
lik. Seetõttu otsustatigi sellest ärist väljuda. Tallinna 
Kaubamajal on kaks jalatsimüügiketti – ABC King ja 
Shu ning kokku 19 kauplust. 
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Kaubandus, tootmine. Kuni-
la ettevõte Sperare on valdus-
firma NG Investeeringud üks 
omanikke ettevõtte NG Kapi-
tal kaudu, millest Sperarele 
kuulub veerand. 

Kevadel ostis Tallinna Kau-
bamaja Gruppi kuuluv Selver 
Jüri Vipsi pärijatelt Comarketi  
kauplusketi. 

Sperare OÜ teenis mul-
lu NG Kapitalist omanikutu-
lu 3,36 miljonit eurot, Kuni-
la võttis oma ettevõttest divi-
dende 3 206 000 eurot. fo
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10.
Enn Kunila, 71
3 206 000
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11. 
Priit Piilmann, 56 
3 196 105
Tööstus, kinnisvara. Tema ettevõte Tris-
ten Trade omab 37,8 protsendi suurust 
osalust Ida-Virumaa tööstuskontsernis 
Viru Keemia Grupp. Kuna Tristen Trade 
polnud edetabeli koostamise ajaks esi-
tanud viimast majandusaasta aruannet, 
siis oleme omanikutulu puhul arvesta-
nud Viru Keemia Grupist Piilmanni val-
dusfirmasse välja makstud summaga. 
Kas ta selle ka enda valdusfirmast välja 
võttis, pole avalikult teada. 

Lisaks VKG-le jagas omanikutulu ka 
ettevõte PT Investeeringud, kus Piilman-
ni firmal Tristen Trade on 41,63% suuru-
ne osalus. Teised selle firma omanikud 
on teiste Viru Keemia Grupi aktsionäri-
de valdusfirmad.

12. 
Alar Tamming, 58

3 184 500
Finants. Rasketel aegadel vaadatakse ik-
ka rohkem kulla poole. Just see printsiip 
pani Alar Tammingu kullaäri eelmisel 
aastal plahvatuslikult kasvama: kokku 
kasvas grupi müügitulu 64%, 345,6 mil-
joni euroni, kuid veelgi suurem kasv oli 
investeerimiskulla müügis, kus kasv ula-
tus pea 100 protsendini. 

Puhaskasum samal ajal aga kaha-
nes 15 protsendi võrra, 8,2 miljoni euro-
ni. Nimelt hinnati aasta varem ettevõt-
te varasid üles 4,8 miljoni euro ulatuses, 
2020. aastal oli firma 1,6 miljoni euroga 
selles vallas plussis. Võrreldes aasta vara-
semaga vähenes Tavidi dividendimakse: 
5,3 miljoni euro asemel maksti välja 3,7 

miljonit eurot. Firma on investeerinud li-
saks kullale ka mujale, millest suurim on 
vaimse tervisega tegelev firma Compass 
Pathways. Lisaks on firma investeerinud 
Kasahstani panka ja telekomi ning ko-
halikku saunakeriste tootjasse Saunum. 

13. 
Vahur Voll, 50
Parvel Pruunsild, 52

3 000 000
Pangandus. Bigbanki omanikud. Kont-
serni varade maht kasvas mullu aastaga 
koguni 32 protsenti, 757,8 miljoni eu-
roni, seda tänu laenuportfelli suurene-
misele. Laenude uusmüük kasvas aasta-
ga 84%. Kui valdav osa hoiustest pärineb 
Eestist, siis laenuportfell on kõige suu-
rem Leedus. 

Panganduskontserni puhaskasum oli 
2020. aastal rekordiline 21 miljonit eu-
rot, vähenedes 12,7%. Puhaskasumi lan-
guse peamine põhjus oli tervisekriisist 
tulenev laenunõuete täiendav allahind-
luskulu. Neto laenunõuete ja finantsin-
vesteeringute allahindluskulu suurenes 
2020. aastal 7 miljoni euro võrra, 14 mil-
joni euroni. Kokku tegutsetakse ühek-
sas riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, 
Rootsis, Bulgaarias, Austrias, Hollandis 
ja Saksamaal. 

Eelmisel aastal suurendati ka dividen-
di, seniselt traditsiooniliselt 5 miljonilt 
eurolt 6 miljoni peale.

15. 
Denis Bokhan, 42

2 950 000
Kaubandus. Valgevene ettevõtja, kes te-
geleb kütuseäriga Eestis, Leedus, Poolas, 
Venemaal ja Suurbritannias. Tema val-
dusfirma EITI gruppi kuuluvad tütaret-
tevõtted tegelevad veel lisaks transpordi-
teenuse ja kinnisvara rendile andmisega, 
samuti on firma laenanud välja enam kui 
20 miljonit eurot.

16. 
Ain Hanschmidt, 59

2 938 104
Laevandus, kinnisvara. Kunagine Ühis-
panga juht kuulub koos Enn Pandi ja 
Kalev Järvelillega Tallink Grupi suure-
mate omanike hulka. Nende loodud In-
fortar on laia haardega investeerimisfir-
ma, mida oluliselt mõjutas koroonakriis, 
sest lisaks Tallinkile on Infortar investee-
rinud ka hotellindusse. Hanschmidt on 
Tallink Grupi väikeaktsionär ka eraisi-

kuna ning teenis omanikutulu veel ka 
Haap salu HMRist, mille omanikke kut-
sutakse mudamaffiaks. 

Eelmisel aastal maksis Infortar oma-
nikele dividende, millest Ain Hansch-
midti, Enn Pandi ja Kalev Järvelille et-
tevõtted said igaüks umbes 4,5 miljo-
nit eurot. 

Eelmise aasta märtsis investeeris Äri-
päeva poolt Eesti üheks mõjukaimaks 
ettevõtjaks hinnatud Ain Hanschmidt 
koos Graanul Investi ühe omaniku An-
ders Andersoniga telemeditsiiniettevõt-
tesse Viveo Health, mille asutaja ja juht 
on Raul Källo.

17. 
Peeter Luik, 60

2 317 037
Kaubandus, kinnisvara. Kunagine pan-
kur, kes investeerib Rabatti-nimelise val-
dusfirma kaudu. 

Talle kuuluvad Tallinnas Viru kesku-
se juures asuv Foorumi ärihoone ning 
õmblustarbeid ja kangaid müüv kaup-
luskett Kangas ja Nööp. Tal on osalus pro-
fessionaalseid droone arendavas Airbor-
ne Mechatronics OÜs ja mehitamata len-
numasinaid välja töötavas Threod Sys-
tems OÜs. 

Talle kuuluv Sisustaja OÜ müüb kaup-
lustele ja toidutööstustele külmikuid 
ning muud sisustust. 2015. aastal ostis 
ära OÜ Tallinna Pesumaja, mille eelmi-
se aasta suvel müüs Eestis vaiba- ja ho-
tellitekstiili rendi alal tegutsevale Lind-
strömile.

18. 
John Ross, 57

2 182 000
Tööstus. Tootmisettevõtte Interconnect 
Product Assembly AS suurim aktsio-
när (57%). Firma on spetsialiseerunud 
elektromehaaniliste lahenduste, auto-
maatikaseadmete ja kaabliköidikute 
tootmisele. Allhanke korras pakub la-
hendusi raudteetööstusele ja energeeti-
kasektorile ja toodab tööstusautomaa-
tikat ja -seadmeid. Valdav osa toodan-
gust läheb ekspordiks, peamiselt Suur-
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britanniasse, Taani ja Rootsi. Ettevõte 
maksis mullu dividendi 4 miljonit eurot.

19. 
Aleksandr Kostin, 37
Sergei Astafjev, 36

2 057 471
Pangandus, kinnisvara. Aleksandr Kos-
tin ja Sergei Astafjev omavad kahepeale 
kahte ettevõtet: IT-firmat ITM Trade OÜ 
ning Eestis, Leedus ja Poolas tarbimis-
laene pakkuvat Placet Group OÜ. Viima-
ne tegutseb Eestis kaubamärkide smsra-
ha.ee ja laen.ee all. ITM Trade on viimas-
tel aastatel laiendanud oma ampluaad, 
tegeledes vahepeal kaitsemaskide müü-
giga ning samuti kinnitades kanda kin-
nisvaraäris. Nii arendati Viimsis ridaela-
mute rajooni ning plaanitakse Tallinna 
kahte hoonet, Paldiski ja Tartu maantee 
äärde. Dividendiks maksis see firma eel-
misel aastal 3,2 miljonit eurot. 

Lisaks teenisid omanikutulu ettevõte-
test Placet Group ja ITM Inkasso.

21. 
Kalev Järvelill, 56

2 000 000
Laevandus, kinnisvara. Kunagise maksu-
ameti peadirektori Kalev Järvelille ette-
võttele Pärdiklill kuulub osalus valdus-
firmast Infortar, millele omakorda kuu-
lub suur tükk börsifirmast Tallink Grupp 
ning suur hulk teisi ettevõtteid. Pärdik-
lillel on ka väike ehk 1,06% suurune osa-
lus Eestisse tuumajaama rajada soovivas 
Fermi Energias. Kalev Järvelillel on aga 
osalus ITBussis ja kolmes matuseteenu-
seid pakkuvas ettevõttes.

22. 
Viktor Siilats, 66

1 829 367
Kaubandus, kinnisvara. Fordide, Volvode 
ja kaatrite müüja teenis omanikutulu et-
tevõtetest Info-Auto AS ja Kayes Consult 
OÜ. Lisaks kuulub talle kinnisvaraaren-
dusega tegelev firma Evore.

23. 
Peeter Rebane, 48
Priit Rebane, 54

1 805 200
Meelelahutus, kinnisvara. Vennad Priit ja 
Peeter Rebane omavad kahekesi 90,26% 
meelelahutusärist BDG Holdings, mis 
opereerib Solarise keskuses kohvikut 
Komeet ning Alexela Kontserdimaja. Ko-
roona tõttu langes kontserdimaja käive 
eelmisel aastal 92%. Lisaks tegeleb kont-
sern näiteks Lätis kontsertide korralda-
misega, kinnisvara haldusega, Unga-
ris veinide tootmisega ning filmi- ja vi-
deoproduktsiooniga. Sel aastal jõudis 
kinodesse Peeter Rebase film “Tulilind”, 
mis valmistati kontserni kuuluva pro-
duktsioonifirma Fractory ja Suurbritan-
nia ettevõtte No Reservations Entertain-
ment koostöös. 

Haldusettevõte BDG Holdings maksis 
eelmisel aastal dividendina välja kokku 
4 miljonit eurot, mille teisteks kasusaa-
jateks olid Øyvind Hjulmand ja David 
Stewart Coolidge.

25. 
Toomas Annus, 61

1 800 000
Ehitus, kinnisvara. Eesti suurima ehitus- 
ja kinnisvarakontserni Riverito suur-
omanik. Riverito kõige olulisem vara on 
ehitus- ja kinnisvarafirma Merko Ehitus, 
mis on üha jõulisemalt tegutsenud kin-
nisvara arendamise suunal: näiteks kuu-
luvad Merko portfelli Lahekalda, Pikalii-
va ning Uus-Veerenni elamukvartalid. 
Viimane on Tallinna kesklinna üks suu-

rimaid terviklike elamuarendusalasid, 
kuhu soovitakse rajada kokku 50 korte-
relamut 1400 korteriga.

25. 
Vjatšeslav Rabotšev, 69

1 800 000
Info ja side. Telekommunikatsiooniette-
võtte STV AS omanik Vjatšeslav Rabot-
šev on viimastel aastatel olnud stabiil-
selt Dividendi TOPis esiviiekümnes, va-
rem oli ta korduvalt ka esikümnes. Mul-
lu oli Rabotšev edetabelis 49. kohal 1,39 
miljoni euroga. 

Kui vahepeal omas Rabotšev STVs 
osalust läbi valdusfirma RVD Holdings, 
siis eelmise aasta oktoobrist on ta firma 
omanik taas otse eraisikuna.

27. 
Maxim Grigoryev, 52
Eduard Gorshenin, 54
Artur Veisman, 54
Aleksandr Semjonov, 49

1 790 000
Kaubandus. Värviliste metallide ostu ja 
müügiga tegeleva kontserni Nordmet 
omanikud. Firma tütarettevõtted asu-
vad Venemaal, Rootsis, Šveitsis ja Eestis. 

Viimasel paaril aastal on ettevõtte 
käive kukkunud. 2018. aastal oli käive 
405 miljonit eurot, 2019. aastal 248 mil-
jonit eurot ja eelmisel aastal 192 miljo-
nit eurot. Ettevõtte kasum oli mullu 14 
miljonit eurot ja aasta varem 21,5 mil-
jonit eurot. 

2019. aastal võtsid firma neli oma-
nikku ettevõttest omanikutuluna välja 
kokku 29,2 miljonit eurot dividendi ehk 
7,3 miljonit eurot inimese kohta. Eelmi-
sel aastal oli dividendimakse märkimis-
väärselt väiksem.

31. 
Ando Aron, 58

1 638 991
Kaubandus, kinnisvara. Tööriistakauba-
maja Stokker suuromanik. Eelmisel aas-
tal säästis kontserni suuremast kukku-
misest kiirelt kasvav Soome tütarette-
võte, kust oodatakse sel aastal 30prot-
sendist kasvu. Kulude kokkuhoiu tule-
musena kasvas kontserni kasum eelmi-
sel aastal 76%, 3,3 miljoni euroni, hooli-
mata käibe langusest. Kontserni müügi-
tulu ulatus 126,2 miljoni euroni, peami-
selt pärineb käive Lätist ja Eestist. 

Aronile kuulub ka firma Kinnisvara 
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Info AS, mis otsib investeerimisobjekte 
nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas, näi-
teks Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias. 

Eelmisel aastal müüs Aroni, Jaan Puu-
saagi, Raivo Heina ja Mart-Järvo Hirtent-
reu firma Hola Investments oma tütaret-
tevõttele kuulunud renditava kinnisvara 
Hispaanias, misläbi teeniti pea 3,9 miljo-
nit eurot puhaskasumit.

32.
Ants Laos, 78

1 635 200
Tööstus, kinnisvara. Viru Keemia Grupi 
(VKG) suuruselt kolmas aktsionär. Talle 
kuulub eraisikuna 19,14% VKGst. 

Lisaks teenis omanikutulu investeeri-
misfirmast Sillever, mille omanik ta koos 
poegade ja abikaasaga on. 

33.
Andres Linnas, 54
Antti Moppel, 52

1 553 099
Kaubandus, kinnisvara. Teenisid omani-
kutulu valdusfirmast Aqua Marina, mil-
lele kuulub pool kütusefirmast Olerex. 
Kütusefirma teise poole omanikud on 
Linnas ning Moppel otse eraisikutena.

35. 
Marian-Marius Alexe, 38

1 412 547
Info ja side. Salapärane Rumeenia miljo-
när Marian-Marius Alexe omab Eestis IT-
ettevõtet Lixux OÜ, mis tegeleb  veebipor-
taalide haldamisega. Alexe on Dividen-
di TOPis olnud kõrgetel kohtadel juba 
aastaid. Näiteks oli ta kaks aastat tagasi 
edetabelis 1,5 miljoni euroga 40. kohal.

Rumeenia meedia on Alexe kohta kir-
jutanud, et IT-ettevõtja kerkis avalikku 
huviorbiiti ootamatult 2017. aastal, kui 
ta hakkas kokku ostma olulisi osalusi ko-
halikes börsiettevõtetes. 

Lisaks investeerib Alexe idufirmades-
se, fookuseks roheenergia, küberturvali-
sus, haridus ning tehisintellekt.

36. 
Arti Arakas, 53

1 387 000
Kinnisvara. Teenis omanikutulu val-
dusfirmast Greatway. Arti Arakase kar-
jäär kinnisvaraettevõtjana sai hoo sisse 
1992. aastal, mil asutas kinnisvarafirma 
Arco Vara. Pärast firma börsile viimist 
lahkusid Arti ja vennast tegevjuht Viljar 
Arakas Arco Varast omanikevahelise tü-
li tõttu. Seejärel, 2008. aastal, asutasid 
vennad Arakased koos Hannes Tamjär-
ve, Olari Taali, Peeter Männi, Olavi Miili 
ja Jaan Pillesaarega fondivalitseja EfTEN 
Capital. Arti Arakasele kuulub 10,56% fir-
mast. EfTEN Capital juhib kuute kinnis-
varafondi, viimati avati jaeinvestorite-
le mõeldud United Property Fund. Koos 
Frank Õime ja Hannes Tamjärvega omab 
Arti Arakas ettevõtet Altius Capital, mis 
on börsil noteeritud EfTENi kolmanda 
fondi suurim aktsionär.

37. 
Ants Ratas
Karin Nurmetalo 
1 373 925 
Veondus ja laondus. Ants Ratas ja Karin 
Nurmetalo omavad mõlemad 21,75% osa-
lust logistikafirmas Baltic Maritime Lo-
gistics Group. 

39. 
Aku Sorainen, 56

1 369 498
Teenused. Aku Sorainen asutas 1995. aas-
tal Eestis äriõigusele keskendunud advo-

kaadibüroo Sorainen, mis nüüdseks te-
gutseb lisaks Baltikumile ka Valgevenes. 
Büroo partnerite seas on mitu avalikku-
ses laialt tuntud advokaati, sealhulgas 
näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks 
ning endine riigi peaprokurör Norman 
Aas. Kevadel vahetas büroo juhtivpartne-
rit, kui kümme aastat Eesti kontorit juh-
tinud Toomas Pranglit hakkas asendama 
Kaupo Lepasepp. 

Eelmisel aastal maksis advokaadibü-
roo dividendina välja 2,74 miljonit eu-
rot, mis jaotati omanike ning tegev- ja 
kõrgema juhtkonna vahel. Sorainen ei 
avalikusta, kuidas dividendid partneri-
te vahel täpselt jagunevad, mistõttu on 
Äripäev arvestanud, et 50% välja maks-
tud summast laekus Aku Sorainenile ja 
ülejäänud 50% jagunes üheksa partneri 
vahel võrdselt.

40. 
Dmitry Bondarenko, 56

1 366 592
Kaubandus, logistika. Venemaal elav et-
tevõtja, kellele kuulub Eestis firma Baltli-
ner OÜ, mis müüb hulgi paberi vahetoo-
teid ning teeb ka kaubavedusid. 

41.
Elar Sarapuu, 57

1 364 090
Tööstus, kinnisvara. Viru Keemia Grupi 
suuruselt neljas omanik firma Sergos In-
vest kaudu, millele kuulub VKGst 15,75%. 
Lisaks kuulub talle kinnisvaraga tegelev 
Strategius OÜ. 

42. 
Justin Rohan Fidler, 45

1 350 463
Info ja side. Infotehnoloogiaettevõtte So-
na Systems OÜ omanik Justin Rohan Fid-
ler on Dividendi TOPis kümnendat aas-
tat järjest, suurendades stabiilselt oma-
nikutulu võtmist ettevõttest. Võrreldes 
2018. aasta edetabeliga kerkis dividend 
eelmisel aastal poole miljoni euro võrra.

Sona Systems pakub IT-teenust üli-
koolidele üle kogu maailma, pakku-
des tarkvara teadustööde haldamiseks. 
Ameeriklane Fidler saabus Eestisse sajan-
di alguses sooviga asutada oma tarkvara-
ettevõte kuskil Euroopas. Erinevate riiki-
de konkurentsis jäi peale Eesti eelkõige 
seetõttu, et paberimajandus oli hallatav, 
inimesed suhtlesid inglise keeles, IT-inf-
rastruktuur oli korralik ning välismaine 
omanik oli riigile vastuvõetav.
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43. 
Jaan Pillesaar, 54

1 349 570
Info ja side. IT-ettevõtja Jaan Pillesaare 
suurim vara on IT-firma Helmes, milles 
omab ta suurosalust läbi investeerimis-
firma DSVH. Dividendide TOPis ongi võe-
tud arvestuse aluseks Helmese poolt teh-
tud väljamakse. Helmes jagas eelmisel 
aastal omanikutulu 1,5 miljonit eurot.

IT-firma Helmes paigutab oma vaba 
raha ka Tallinna börsile. Näiteks omab 
Helmes 26 033 EfTENi kolmanda fondi 
osakut (väärtus enam kui 600 000 eu-
rot). Pillesaar on EfTEN Capitali üks asu-
tajatest ning nõukogu liige. 

Jaanuari lõpus soetas Helmes aga 70 
000 Harju Elektri aktsiat, vahetult en-
ne suurt tõusu (aktsiate väärtus enam 
kui pool miljonit eurot). Augusti algu-
ses müüs Helmes maha oma positsioo-
ni Coop Pangas, kus varem omati 54 991 
aktsiat (müügi hetkel väärt enam kui 150 
000 eurot).

44. 
Frank Õim, 41

1 280 577
Kinnisvara, energeetika. Tema omaniku-
tulu allikas on valdusfirma OIM Holding 
OÜ, millel on osalused firmades Altius 
Capital, Tapvei Estonia, Pistiku Haldus, 
Allstore Assets.

45. 
Rain Lõhmus, 54

1 203 885
Pangandus. LHV Groupi asutaja ja nõu-

kogu esimees. LHV-l on olnud väga edu-
kas periood, ettevõte kasvab kiiresti 
ning see väljendub ka börsil aktsia hin-
na tõusus. 

Sel aastal tunnistati LHV Group Ees-
ti edukaimaks ettevõtteks ehk finants-
grupp võitis Eesti pikima ajalooga ette-
võtluskonkursi Äripäeva TOP 100.

46. 
Eero Nõgene, 47

1 168 045
Teenused. Nõgene teenis omanikutu-
lu läbi ettevõtte Sterotek RVM OÜ, mis 
omab kahasse Norra börsifirma Tomra-
ga Eestis valdusettevõtet Tomra Holding 
OÜ. Nõgene on sealjuures ka Tomra Hol-
dingu juht. Kontserni põhitegevus on 
taara automaatide müük, rent ja hool-
dus. Ettevõte tegutseb peamiselt kahes 
riigis, Eestis ja Leedus, millest olulisem 
turg on viimane.

47. 
Andres Rätsepp, 49

1 143 400
Finants, tööstus, kinnisvara. Sel aastal 
ameeriklastele müüdud puidugraanu-
lite tootja Graanul Invest üks omanik-
ke. Tema valdusfirma Sarto Holding on 
osanik ettevõtetes Renergy OÜ ja Europe 
Tex tile Group OÜ. Renergy OÜ omab 10% 
suurust osalust Graanul Investis, Europe 
Textile Group OÜ toodab ja turustab geo-
tekstiili ning tehnilist tekstiili, mida ka-
sutatakse infrastruktuuriehitusel. 

48. 
Urmas Sõõrumaa, 60

1 131 146
Kinnisvara, teenused. Laia haardega et-
tevõtja, kes tegutseb teenuste sektoris ja 
kinnisvaraäris. Tema tuntuim arendus 
on Rotermanni kvartal Tallinna kesk-
linnas. Viimase aja suurim kinnisvara-
projekt aga Patarei merekindluse uuen-
damine Tallinnas. Kompleksi hooned on 
planeeritud äri- ja büroopindadeks ning 
korteriteks. Sõõrumaa firma haldab ka 

Tallinna koolimajasid ning pakub Foru-
se brändi alt kinnisvarahalduse ning tur-
va- ja ohutusteenuseid. Eelmise aasta lõ-
pus ostis Securitaselt nende turvateenus-
te äri Eestis ja Lätis.

49. 
Olaf Herman, 66

1 131 146
Ehitus, kinnisvara. Olaf Herman on Ast-
landa Ehituse üks suuromanikest valdus-
firma Kristobal OÜ kaudu. Peamine ehk 
enam kui miljon eurot dividenditulu lae-
kus Hermanile ettevõttest Revalton Ehi-
tuse OÜ, mille teiseks võrdseks omani-
kuks on Jaanus Otsa valdusfirma Krug-
man Holding OÜ kaudu. 

Sarnaselt koht eespool asuva Sõõru-
maaga on ka tema Tallinna koolimajade 
haldaja ning see kunagine Edgar Savisaa-
re juhtimisel ning Jüri Ratase linnapea-
ametis oleku ajal sõlmitud leping on ta-
ganud Sõõrumaale, Hermanile ja teistele 
stabiilse ja kasumliku rahavoo.

50. 
Danil Ignatenko, 40

1 098 330
Logistika. Danil Ignatenko omab ettevõ-
tet ESTMA OÜ, mis tegeleb kaupade eks-
pedeerimise ja ladustamisega ning lae-
vade agenteerimise teenuse osutamise-
ga. Klientideks on kauba- ning kruiisilae-
vad. Eelmisel aastal andis ettevõttele suu-
rema löögi kruiisiäri, kuid seda suutsid 
tasandada kaubaveod, mistõttu oli lan-
gus tagasihoidlik. Lisaks mõjutas firmat 
lennukite seiskamine: nimelt pakub fir-
ma teenust ka reisilennukitele, vedades 
varuosasid. Ignatenko kuulub ka Eesti 
Mereagentuuri juhatusse, mille omanik 
on ta ema Galina Ignatenko. 

51. 
Üllar Püvi, 58

1 083 818
Kinnisvara, tootmine. Eelmise aasta lõ-
pus selgus, et pika ajalooga Pärnumaa 
ettevõtte Nurme Turvase eestlaste osalus 
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KÜLMETAD?

Vali Woolpower!Vali Woolpower!
Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté 
Original. 1970ndate alguses töötati see välja koostöös Rootsi 
relvajõudude, teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialistidega. 
Täna kasutavad Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, 
Saksamaa ja Prantsusmaa armee- ning politseiüksused.

Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, 
mis koosneb peenekiulisest meriinovillast, polüamiidist 
ja polüestrist. Kanga teeb eriliseks see, et materjali 
ruumalast ca 80% on õhk. Õhk on ideaalne isolaator, mis 
omab kanga funktsionaalses toimimises ülisuurt rolli. 
Õhk lukustab keha soojuse kangasse. Samas võimaldab 
õhuline materjal niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib 
selle naha pinnalt eemale. Tiheda silmuskoega kanga 
pind on sile ja ei aja sügelema. Ullfrotté Original säilitab 
keha soojuse isegi märjana. Woolpower Ullfrotté Original 
kangast valmistatud tooted on meriinovillale omaselt 
antibakteriaalsed ja nõuavad minimaalset hooldust. 
Üldjuhul piisab vaid tuulutamisest, kuid kannatavad ka 
kuni 60 °C masinpesu ning trummelkuivatust. Pesemiseks 
kasutage lanoliini sisaldavat pesuainet – siis teenib rõivas 
teid kaua ja hästi!

Meriinovillane 
lukuga kampsun W7234

145 €

/10

/00 /93

/89 /61

Merino 400
Ullfrotté Original 

400 g/m²
70 % merinovill
28 % polüamid
2 % elastaan

Merinovillane 
alussärk W7222/00 

92 €

Merinovillased
aluspüksid W7342/00

71 €

Merino 200
Ullfrotté Original 

200 g/m²
60 % merinovill
25 % polüester
13 % polüamid
2 % elastaan
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/00

/83
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Merinovillane 
torusall/buff 

W960226 €

W960126 €

Merinovillane 
alussärk W7111 

81 €

Merinovillased
aluspüksid W4341

69 €

/83

/93

Merino 
Lite

80% merinovill 
20% polüamiid

/00

/83
Merinovillased

W4341 /83

/00

Merinovillane 
talvemüts
W9866

55 €

/60 /93

/10

Eriti paksud 
merinovillased 

sokid
W8416/00

28 €

Merino 600
Ullfrotté Original 

600 g/m²
60 % merinovill 
40 % polüamid

Paksud 
merinovillased 

sokid W84240

25 €

Merino 400
Ullfrotté Original 

400 g/m²
64 % merinovill
32 % polüamid
4 % elastaan

/10 /00

Tel 654 9900   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   •   PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Ak. Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a



Linda EEnsaar 
linda.eensaar@aripaev.ee

s
õritsal on kolm last ja neli lap-
selast. “Meil on pereettevõtte 
ja ütlen ausalt, investeerin 
selle raha oma perre hea-
olusse,” loetles arst. “Kas te 
arvate, et see on suur raha? 

Kõik on suhteline. Maailmas on nii pal-
ju võimalusi!” ütleb Sõritsa, keel põses. 
“Selle nimel mu pere on teinud erame-
ditsiinis 25 aastat tööd.”

“Tegelikult võib ju erinevat moodi ära 

müüdi maha. Hollandlase Toine Richard 
Sipperi ettevõte Strenge OÜ ostis ettevõt-
test välja väikeomanikud Ingi Puusepa 
ning Üllar Püvi firma Tinni Invest. Tehin-
gu tulemusena võttis Püvi oma valdus-
firmast dividendina välja 880 211 eurot.

Nurme Turvas kasvas välja kunagisest 
Pärnu rajooni kolhoosidevahelisest tur-
banõukogust. 1994. aastal loodi AS Nur-
me Turvas. Turba kaevandamiseks on 
Nurme Turvas riigilt rentinud 754 hek-
tarit turbatootmismaad, millest 476 hek-
taril käib tootmine ja 278 hektaril uue 
tootmispinna väljaehitus.

Enamik Nurme Turvase toodangust 
läheb ekspordiks eelkõige Lääne-Eu-
roopa riikidesse. Jõudsalt on kasvamas 
aga ka müük Aasia riikidesse – Jaapan, 
Lõuna-Korea, Iisrael. Samuti tarnitakse 
kasvuturvast USAsse, Uus-Meremaale ja 
Araabia Ühendemiraatidesse. Pikaajali-
ne ettevõtte juhatuse liige Üllar Püvi ei 
soovinud tehingu tagamaid täpsemalt 
kommenteerida.

Lisaks kuulub Püvile osalus samu-
ti turbakaevandamisega tegelevas ette-
võttes Ahtol AS, kust sai ta dividendiks 
203 607 eurot.

52. 
alexander Tsikhilov, 49

1 041 918
Finants. Kauplemisplatvorm Admirals 
asutati 2001. aastal Peterburis, kuid 
2008. aastal tõi oma äritegevusse Eestis-
se. Firma asutaja ja suuromanik Alexan-
der Tsikhilov otsustas 2019. aastal loobu-
da Venemaa kodakondsusest ning taot-
les endale Eesti passi.

53. 
Kaido Jõeleht, 68

1 032 380
Kinnisvara, tööstus. Otse ja kaudselt läbi 
perekonnaliikmetele registreeritud fir-
made kuulub Kaido Jõelehele 67% Kaa-
mos Holdingu aktsiatest. Ülejäänud 33% 
on jagatud pereliikmetele. Kontsern te-
geleb kinnisvaraarendusega ning Valge-
venes puidutöötlemisega.

54. 
andrei sõritsa, 60

1 030 000

Kas miljon  
on suur raha?
“Ostan selle rahaga omale emotsioone,” 
ütleb viljatusravi arst ja kliiniku omanik 
Andrei Sõritsa, kes võtab välja üle miljoni 
euro dividende. “See on suur raha, aga 
mul on ka suur pere ja soov hoolitseda 
oma laste heaolu eest” lisab ta. 
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teab,” nentis Sõritsa. Viljatusravi puhul 
on mängus palju tegureid. “Keha me saa-
me teha rasedaks, aga sageli pea takistab. 
Küll on töö raske, suhted sassis, stress, 
mured – paratamatult meie ei saa neid 
kõike muresid lahendada, aga need sega-
vad põhiprobleemi lahendamist. Ma iga 
kord ütlen naistele, et võtke oma pea ära 
ja saatke meile oma keha,” naljatles arst.  

Maksad ära ja las teised muretsevad

Päris pea eemaldamiseni tänane medit-
siin pole loomulikult jõudnud ning Sõ-
ritsa nimetab ka praegust tegevust suu-
resti katsetamiseks. “Ma iga kord räägin, 
et teeme sisuliselt katseid. Teie närvide, 
raha ja aja eest. See on katse ja katse tule-
must ei saa ette teada, sest liiga palju fak-
toreid on mängus. Kahjuks katse võib ka 
ebaõnnestuda,” arutles Sõritsa.

Aga teatud juhtumites saame pakku-
da ka 100% lapse saamise teenust. See on 
nagu kindlustus. “Kui me näeme, et naist 
on võimalik lapseootele panna, siis ga-
ranteerime, et pere saab viie aasta jook-
sul lapse kätte. See on individuaalne tee-
nus, mis sisaldab kõiki vajalikke protse-
duure ja operatsioone. Ja kui meil ei õn-
nestu, siis maksame perele raha tagasi. 
Pere maksab raha ja tal on mure kaelast: 
meie arstidena hakkame muretsema, mi-
da teha, et pere saaks lapse. Paljudele pe-
redele on oluline saada garantii,” kirjel-
das Sõritsa. 

Pandeemia andnuks erakliinikutele veel 
suurema võimaluse
Doktor Andrei Sõritsa kinnitab, et pandee-
mia ajal laste saamise pealt kokku ei hoi-
tud. 

Tema Elite Kliinikus käisid patsiendid ra-
vil edasi, ka välismaalt. Küll aga lükkab ta 
ümber hirmu, et erakliinikud on need, mis 
kriisi ajal esimesena uksed sulgevad. Seda 
olevat aastaid tagasi poliitikud mõista and-
nud ja Elite Kliinik jäeti kuus aastat tagasi 
ilma ka haigekassa rahastusest günekoloo-
gia valdkonnas. Tänavu oktoobris said nad 
küll haigekassaga lepingud jälle vormista-
tud, kuid Sõritsa on ebakindel. “Mis saab jäl-
le viie aasta pärast, kui on uus sotsiaalminis-
ter ja haigekassa direktor?” küsis ta. 

“Ma mäletan seda kuue aasta tagust aru-
telu. Küsiti, et misjaoks need erakliinikud 
vajalikud on. Ainult riigihaiglad seisvat pat-
sientide heaolu eest. Aga nüüd aeg näitas, et 
erakliinikudki on kõik need kaks viimast 
aastat kogu aeg töötanud. Kogu aeg hoo-
litsenud patsientide eest,” kirjeldas Sõritsa, 
kes poliitiliste otsuste järel on pannud kolm 
kliinikut kinni. 

Ta on nõus, et võib-olla on riigile tõesti 
majanduslikult kasulikum, kui on üks-kaks 
suurt keskhaiglat. “Aga riik ei peaks takista-
ma erameditsiini arengut ja peab võimalda-
ma patsientide vaba liikumist ka erakliini-
kute vahel. Oluline, et patsient otsustaks, ke-
da ta usaldab oma tervise eest hoolitsema. 
Kahetsusväärne, kui etteotsa satuvad polii-
tikud, kes pole pädevad meditsiinis ega et-
tevõtluses ja alustavad revolutsioonilisi üm-
berehitamisi,” oli Sõritsa kriitiline.

Nii sulges ta kliinikud Tartus Ihastes ja 
Karlovas, ka Jõhvis. “Ma arvasin, et Ida-Vi-
rumaal on arstiabiga keeruline olukord ja 
tegin niisiis kliiniku Jõhvi. Aga poliitikud 
ütlesid, et seda pole vaja. Ma mõtlen, et nad 
oleksid pidanud mind kiitma, et ma sinna 
kliiniku rajasin,” ütles ta. 

Sõritsa märkis, et praegu, kus riigile kuu-
luvates kliinikutes on plaaniline ravi piira-
tud ning inimesed ei julgegi sageli minna 
suurde ülerahvastatud haiglasse, oleks väi-
kesed erakliinikud patsientidele valikuvõi-
malus. 

ei saa oma lastele pakkuda kehva tee-
nust. Isegi kui ma oleks pagar, siis oleks 
kõige tähtsam, kui mu oma pere ütleb, et 
sai on maitsev. See ei ole nii, et tegutsen 
vaid kelleltki kiiresti raha kättesaamise 
eesmärgil. Nagu ahv – kiiresti pähkel kät-
te ja jooksu,” kõneles Sõritsa. 

Saiad ahju küpsema

Ega viljatusravi olegi kaugel toidu val-
mistamise kunstist, rääkis Sõritsa ku-
jundlikult. 

“Iga kord ma võrdlen ravimist koka-
kunstiga. See on kunst! On olemas ko-
karaamatud, mille järgi paned ettean-
tud koostisosad kokku. Aga see on kunst, 
kui tead, milliseid nüansse kõige puhul 
silmas pidada. Supp võib olla nii erine-
va maitsega, kuigi koostisosad on sa-
mad. Meditsiiniski on olemas standard, 
raviskeem. Kuid inimesed pole kõik üht-
moodi: neil on erinev geneetika, naha-
värv, erinev taust, eelnev ravi. Aga kõike 
seda arvesse võtta ja toimetada – see on 
nauding! Kokakunst on nauding, medit-
siinikunst on sama nauding,” kirjeldab 
Sõritsa kirglikult. 

Mida viljatusravi retseptist leiame? 
“Ma olen olnud pea 40 aastat meditsii-
nis ja kinnitan jälle: me teame ikka nii 
vähe! Me teame palju rohkem kui 100 
aastat tagasi teadsime, isegi 10 aasta ta-
gusest ajast teame rohkem, aga see on ik-
kagi vaid üks protsent sellest, mida jumal 

elada, aga mina hindan emotsiooni. Ma 
teen väga palju tööd. Hea meelega. Ja töö-
tan ka surmani,” kinnitas 60aastane Sõ-
ritsa. “Praegugi töötan 12 tundi päevas, 
aga kui puhkan, siis korralikult. Elan hu-
vitavate emotsioonidega ja püüan luba-
da endale ja oma perele kõike head ja pa-
rimat. Kui ma saan pakkuda teistele ini-
mestele tippteenust, siis ma sooviks nau-
tida ka teiste erialade tipptegijate poolt 
head ja parimat,” arutles Sõritsa. 

Samas, “hea ja parim” on suhteline. 
Kas inimestel, kel on väike sissetulek, on 
siis väiksemad emotsioonid? “Ei pruugi 
olla” räägib ta ja lisab, et elu huvitavate 
emotsioonide kogemine ei sõltu iga kord 
rahast. Kuid raha annab rohkem valiku-
võimalusi.

Sõritsa arvab, et varalisest ebavõrdsu-
sest tulenev ebaõigluse ja kadeduse tun-
ne on probleemiks rohkem jõukamates 
riikides, aga ka Eestis. “Võrdlemine, ka-
dedus – see teeb õnnetuks. Kultiveeritak-
se aina mõtet, et kui sa ei saa olla nii nagu 
teine, siis sa oled õnnetu. Eestis on see su-
perkultiveeritud,” arvab Sõritsa. “Ma olen 
kõigile oma lastele mõista andnud, mis 
on elu printsiip. Headeks asjadeks tuleb 
teha palju tööd ja jõukus ei kuku tühjast 
kohast sülle,” sõnab ta. 

Sõritsa ütles, et oma haigla ehitas ta 
oma laste pärast. “Minu lapselapsed sün-
disid minu kliinikus. See teenus peab 
olema võimalikult kvaliteetne, sest ma 
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55. 
Viktor Filimonenko, 63

1 023 335
Kaubandus. Tema firma AS Interpap os-
tab ja müüb paberitoodangut, peami-
ne sihtturg on Türkmenistan. Ettevõt-
te müügitulu kahanes eelmisel aastal 
märkimisväärselt ehk 75,5%, 2,3 miljo-
ni euro peale. Filimonenko on Dividendi  
TOPis varem korra: 2019. aastal miljoni 
eurose omanikutuluga 57. kohal.

56. 
Jens Haug, 55

1 014 934
Tööstus. Omab suurosalust (80%) kodu-
maises kaitsetööstusettevõttes Eesti Ar-
senal, ettevõtte teine omanik on Karl-
Eerik Unt. Kadrina vallas tegutseva fir-
ma tooteportfelli kuuluvad näiteks käsi-
granaadid ja tankitõrjemiinid. Ettevõtte 
äri on tsükliline ning majandustulemu-
sed sõltuvad oluliselt hangete edukusest.  

Haug juhtis samuti alates 2013. aas-
tast kuni tänavu veebruarini rongi-, lae-
va- ja lennuõnnetusi uurivat ohutus-
juurdluse keskust.

57. 
Jaan Luts, 62

1 000 000
Tööstus. Tartu ettevõtte TMB Element OÜ 
(endine Tartu Maja Betoontooted) oma-
nik koos Vallot Mangusega. Soovisid 
TMB müüa Prantsuse suurtootjale Con-
solis Group, kuid konkurentsiamet pa-
ni sellele tehingule osaliselt käe ette. Be-
toon elemente tootev TMB sai loa müüa 
ära enda Läti ja Soome ettevõtted, kuid 
Eestis pidid nad jätkama ise edasi. 

58. 
Andrei Matveikov, 59

953 199
Kaubandus. Omab suurosalust (97,5%) 
meditsiiniseadmete ja kirurgriistade 
hulgimüüjas MN Medical OÜ. Peamiselt 

kiiritusravi ning radioloogiaseadme-
te suurimad turud on Venemaa, Valge-
vene, Kasahstan ning Kõrgõzstan. Mat-
veikov sai firma peamiseks omanikuks 
2020. aastal, varem jagunes firma poo-
leks tema ja Evgeni Beliaevi vahel. Eelmi-
ne aasta oli firma jaoks ajaloo edukaim: 
müügitulu kasvas pea kahekordseks, 56 
miljoni euroni. Kasumit teenis firma sel-
le juures ligi 7,9 miljonit eurot.

59. 
Tarmo Nurmetalo, 47

946 563
Logistika. Omab Prolis Gruppi, millele 
kuulub Baltic Maritime Logistics Grou-
pist otse 21,75% ning sama suur osalus 
ka tütarfirma Prologistics kaudu. Va-
rem kuulusid Prologisticsile läinud akt-
siad Tõnis Pohla ettevõttele, kelle nimi 
sattus Tallinna Sadama korruptsiooni-
skandaali. Pohla ettevõttele pole Baltic 
Maritime Logistics Groupi osaluse eest 
veel makstud. 

Müügilepingu lisa alusel on osalu-
se hind 36,87 miljonit eurot ja tasumise 
tähtaeg on järgmise aasta lõpp, Nurme-
talol on osalus ka haldusfirmas Tiido ja 
Partnerid OÜ ning sadamat haldavas Ka-
berneeme Marina OÜs.

60. 
Heiki Mölder, 54

916 306
Kaubandus. Heiki Mölder on Jaan Kop-
peli ja Toomas Suurvärava kõrval kol-
mas osanik firmas Sandmani Grupi AS. 
Kontsern müüb elektroonikat Euronicsi 
kaubamärgi all, mille tegevjuht Mölder 
ka on. Heiki Mölder teenis omanikutulu 
firmast Scandicline.

61. 
Marie Vaino, 32

906 831
Kinnisvara, kaubandus. Mati Polli loovu-
tas aastaid tagasi 60% enda valdusfirmast 
Tristafan lastele. Marie Vainol on aga li-
saks arvestatav hulk Tallinna Kaubamaja 
aktsiaid. Ta on suuruselt kaubamaja gru-
pi teine aktsionär NG Investeeringute jä-
rel ja LHV pensionifondi ees. 

 62. 
Arno Kütt, 51

905 149
Tööstus, kaubandus. Viljandis pakiau-

tomaate ja -roboteid arendava Clevero-
ni omanik valdusfirma Konna OÜ kau-
du. Mõlemad ettevõtted jagasid ka oma-
nikutulu.

63. 
Pavel Prozorov, 39

900 000
Info ja side. 2018. aastal asutatud IT-fir-
ma Arlear Inc OÜ asutaja. Ettevõte pa-
kub programmeerimisteenust välisriiki-
des, olulisemad turud on Malaisia, Singa-
pur ja Indoneesia. Müügitulu kasvas mul-
lu enam kui 200%, 24,8 miljoni euroni.

64.
Galina Ignatenko, 64

888 500
Logistika. Omab alates 2005. aastast oma 
lahkunud abikaasa Sergei asutatud ette-
võtet Eesti Mereagentuur. Firma alustas 
tegevust 1990. aastal, olles Nõukogude 
Liidus esimene eraomanduses merendus-
agentuur. Kontserni kuuluvad tütarette-
võtted tegelevad praegu peamiselt eks-
pedeerimise, laevade agenteerimisega 
ning merevedudega. Kontserni kuulu-
vad ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus, Vene-
maal, Kasahstanis, Suurbritannias ning 
Libeerias. Lisaks on Ignatenkol kavas ehi-
tada Sadama tänavale ärihoone-hotell.

65. 
Monica Pihlak, 60

875 667
Valdus. Advokaadibüroo Turnstone part-
ner, kes oli aastatel 1995–1997 ASi Norma 
juhatuse liige, kuuludes mitme Norma ja 
Norma Grupi tütarettevõtte nõukogusse 
ja juhatusse. Norma erastamise tulemu-
sena omab 4,3% suurust osalust kontser-
nis NG Investeeringud, mis on Tallinna 
Kaubamaja Grupi suuromanik ning mh 
osanik Balbiinos ja Livikos.

Pihlak on lisaks eraisikuna aktiivne 
Tallinna börsi investor, teenides eelmisel 
aastal dividenditulu börsifirmadelt Tal-
linna Vesi, Tallinna Kaubamaja Grupp, 
LHV Group ja Tallinna Sadam.

66. 
Peter-Carl Yngve  
Af Burén, 63

863 646
Tööstus. Pikalt Eestis äri ajanud rootsla-
ne omas ligi 30 aastat pesufirmat Miss 
Mary of Sweden, mille müüs 2018. aasta 

Dividendide TOP   |   202122 esisada



Positiivsed emotsioonid panevad hinge särama.
Miks mitte neile siis hoogu anda?
Uus Taycan GTS ja Taycan GTS Sport Turismo annavad nüüd Porsche sõiduelamusele veelgi võimsama 
emotsiooniga elektrilaengu. GTS – kolm tähte, mis pole kunagi varem niimoodi kütkestanud.

Tellimusteks avatud!

Sõiduulatus WLTP kombineeritud  424-504 km. Elektrikulu WLTP kombineeritud 
24,1-20,3 kWh/100 km. CO2-emissioon 0 g/km. Hind alates 132 180 €.

Porsche Tallinna esindus 
Auto 100 AS 
Tel: +372 683 7000 
Mustamäe tee 12b, Tallinn 
www.porsche.ee



lõpus Rootsi fondile Scope. Burén ärist 
siiski lõplikult ei lahkunud, vaid omab 
22% osalust uuest Rootsi emafirmast. Di-
videnditulu võttis rootslane Eesti ette-
võttest Õnn OÜ.

Peter af Burén sukeldus 1980. aastatel 
Rootsis majandusbuumi ajal kinnisvara-
ärisse ja naistepesu juurde sattus hoopis 
ootamatult.

Kaubamärgiga Miss Mary of Sweden 
pesuäri oli Lars Thomas Rydström loo-
nud juba 1958. aastal, on kirjutanud Ees-
ti Ekspress. Firma kasvas ja õitses, 1970. 
aastate lõpuks anti Rootsi tekstiilipea-
linnas Boråsis tööd juba 6000 inimesele.

1980. aastate algul tekkis Suurbritan-
niasse kolinud Rydströmil tõsine konf-
likt Rootsi “hullumeelselt sotsiaaldemo-
kraatliku” maksuametiga. Ametnikud 
ähvardasid firma kinni panna, kui selle 
omanik Rootsi ei naase ja kogu oma tu-
lu seal ei maksusta. Tülist kerkis üles suur 
skandaal ja kohtuasi. Paljud Miss Mary 
kunded peletati eemale.

Juhuslikult noolis Burén samal ajal 
Miss Maryle kuulunud magusat kinnis-
vara. Vara ostuga sai ta vintsutatud pesu-
äri nii-öelda kauba peale. Burén on Ees-
ti Ekspressile rääkinud, kuidas neil pol-
nud mingit vajadust aluspesuäri ostmi-
seks. “Saadaval oli lihtsalt hea asukoha ja 
hinnaga kinnisvara.”

1992. aastal kukkus Rootsi kinnisva-
raturg kolinaga kokku. Burén pääses en-
da sõnul suhteliselt valutult, kuid kao-
tas isu maade ja majadega äritsemise jä-
rele. Miss Mary langes lihtsalt sülle ning 
tuhandete koduperenaiste riidekapi va-
rustamisest kujunes Buréni südameasi.

67. 
Rein Madissoon, 57

850 000
Tööstus, kinnisvara. Isamaa erakonda 
kuuluv endine Viimsi abivallavanem 
omab tõstuste tootjat Standoor, mis eks-
pordib oma kaupa Hollandisse, Belgias-
se, Soome, Rootsi, Leetu, Itaaliasse ning 
Saksamaale. Samuti kuulub Madissoo-
nile 2019. aastal Standoorist eraldunud 
kinnisvarafirma RH-Loo Kinnisvara OÜ, 
mis maksis dividendituluna eelmisel 
aastal välja 850 000 eurot.

68. 
Christopher David 
Murphy, 73

847 220
Tööstus. Briti ettevõtja omab 75% ettevõt-
test Baltic Log Cabins, mis toodab Väike-
Maarja vallas Ebavere külas freesprussist 

aiamaju. Koroonaviirus ettevõtte majan-
dustegevust oluliselt ei mõjutanud, vaid 
ettevõte suutis oma müügitulu kasvata-
da ligi viiendiku, ulatudes 12,5 miljoni 
euroni. Sisuliselt kogu toodang müüak-
se Suurbritanniasse.

69. 
Janek Veeber, 49

832 383
Kinnisvara, valdus. Eelmise aasta su-
vel müüs Veeberite kontsern Giga maha 
oma osaluse Tartu soojaäris Fortum Tar-
tu. AS Giga omas ettevõttes 40% suurust 
osalust, mille väärtuseks hindas Äripäev 
varasemalt 68 miljonit eurot. Giga ma-
jandusaasta aruandest selgub, et tehin-
gu väärtus oli oluliselt suurem: ettevõtte 
müügist teenis firma 104,3 miljonit eu-
rot. Giga kontserni omanik on Hollandi 
Antillidel registreeritud Stichting Admi-
nistratiekantoor JKV. 

Äripäev on erinevaid edetabeleid 
koostades arvestanud, et Janek ja Kristi 
Veeber omavad endiselt kontrolli Giga 
üle. Eelnevalt omas Kristi Veeber 83,3% 
Giga varasemast omanikfirmast Hajime 
OÜ, Janek Veeber 16,7%.

70. 
Raul Voit, 53

813 884
Kaubandus. Voitile kuulub mootoriõli-
de ja määrdeainete hulgimüüja Morbela, 
mis tegutseb Saku vallas. Ettevõtte suu-
remad kliendid on automüügiesindused, 
autovaruosade kauplused, hulgimüüjad, 
bensiinijaamad, transpordifirmad, põl-
lumajandusettevõtted, erinevad töös-
tusettevõtted ning laeva- ja meretrans-
pordfirmad. Voit on Dividendi TOPis ol-
nud pidevalt, sealjuures oli ta 2017. aas-
tal avaldatud edetabelis kõrgel 19. kohal 
1,7 miljoni euroga.

71. 
Ott Kikkas, 59

808 830
Ehitus, logistika. 2006. aastast tegutse-
va ehitusfirma Fund Ehitus omanik. Li-
saks kuulub talle pool veofirmast Goldt-
rans OÜ.

72. 
Egon Mats, 67

788 462
Ehitus. Börsifirma Nordecon suuruselt 

teine aktsionär Toomas Lumani kõrval. 
Matsile kuulub Lumani kõrval 27,7% suu-
rune osalus ehitus- ja kinnisvarakont-
sernis AS Nordic Contractors. Kontsern 
omab lisaks Nordeconi 52,3% osalusele 
veel kinnisvaraarendusettevõtteid Area-
lis AS ja Arealis Holding AS. Lisaks kuu-
lub Matsile Eesti vanim puit- ja puitalu-
miiniumakende tootja Lasita Aken. Di-
videndi võttis ettevõtja haldusfirmast 
Investar OÜ.

73. 
Alle Vanaselja, 57
Lovina Meraki, 31 
Madis Vanaselja, 34
Tõnis Vanaselja, 33

775 500
Kaubandus, tööstus. Valdusfirma Vince-
re omanikud. Vincerele kuulub veerand 
NG Kapitalist, mis on Tallinna Kauba-
maja, Balbiino ja Liviko suuraktsionäri  
NG Investeeringute suuromanik. Vara 
päriti Indrek Vanaseljalt, kes oli pärast 
erastamist üks Norma neljast suurimast 
omanikust.

77. 
Ahti Heinla, 49
Priit Kasesalu, 49

774 944
Info ja side. Investeerimisfirma Ambient 
Sound Investments (ASI) suurimad oma-
nikud, mõlema osalus 24,4%. ASI on LHV 
Groupi üks suurimaid osanikke (5,67%). 
lisaks omab osalust veel mitmes ettevõt-
tes, nt pakirobotite valmistajas Starship, 
maavarasid kaevandavas ja ehitusma-
terjale tootvas ja müüvas Eesti Killusti-
kus ning elektrilaadijate taristut ehita-
vas Eleportis. Fotol Ahti Heinla. 

79. 
Priit Vaikmaa, 43

767 000
Info ja side. Tehnoloogiaettevõtja Priit 
Vaikmaa jõudis tänavu sügisel taas 
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avalikkuse suurema tähelepanu alla, kui 
teatas, et viib oma ettevõtte TextMagic 
Tallinnas alternatiivbörsile First North. 
Text Magic pakub klientidele SMS-turun-
duse tarkvara, mille kaudu ärikliendid 
saadavad ühes kalendrikuus üle 20 mil-
joni lühisõnumi. Ettevõtte suuromaniku 
ja tegevjuhi Vaikmaa sõnul on ettevõtte 
fookus seni olnud USA turul, kuid nüüd 
plaanitakse oma teenuseid rohkem ka 
Euroopas tutvustada. 10. detsembril lõp-
penud märkimisel selgus, et IPO märgiti 
19,8kordselt üle.

TextMagicu tegevjuhi sõnul kasuta-
takse SMSe eelkõige teavituste saatmi-
seks, näiteks broneeritud arsti või autosa-
longi vastuvõtuaja meelde tuletamiseks, 
aga ka näiteks paki või kulleri saabumi-
sest teavitamiseks.

Alates 2013. aastast on TextMagic ol-
nud eestlaste omanduses ning 2021. aas-
tal asutati Eestis registreeritud ja siit ju-
hitav valdusfirma TextMagic AS, ku-
hu konsolideeritakse kogu grupi tege-
vus. TextMagicu suuremad turud on 
USA, Suur britannia, Kanada ja Austraa-
lia. Ettevõttel on 25 000 äriklienti, kel-
lel on lühisõnumiplatvormi kaudu ligi-
pääs enam kui 1000 mobiilsidevõrgu-
le maailmas.

Vaikmaa oli ka kunagise Tallinna bör-
sifirma XXL.ee üks asutajatest. 

80. 
Peeter Mänd, 64

749 000
Kinnisvara, energeetika. Metsandus-
kontserni Sylvester üks asutajatest Pee-
ter Mänd jagas eelmise aasta keskel oma 
ettevõtted Ivard ja Kerme Investeerin-
gud poegade vahel laiali, säilitades 49% 
suuruse osaluse. Tema omanikutulu tuli 
valdusfirmast Ivard ja tabelit tehes oleme 
arvestanud, et dividendimakse veel uute 
omanikega jagamisele ei läinud.

Mänd toob Ivardi majandusaasta aru-
andes välja, et rahatrükk ning kiire hin-
natõus paneb mõtlema, kuidas antud 
olukorras tuleks investeeringutega käi-
tuda. “Majanduskasv tugineb peamiselt 
fiskaal- ja rahapoliitika poolt stimulee-
ritud rahapakkumise kasvule, mis toob 
pikaajaliselt kaasa hinnakasvu kiirene-
mise. Kõrge inflatsioon võib omakorda 
mõjutada tulevasi investeerimisotsu-
seid, sundides investoreid otsima kitsa-
malt ainult neid varaklasse, mis inflat-
sioonilises keskkonnas tagavad positiiv-
se reaaltootluse.”

Mänd on investeerinud läbi kahe fir-
ma enam kui kümnesse ettevõtmisse. 
Näiteks omab ta osalust taastuvenergia-
ettevõttes Sunly, elektrimopeedide val-

mistajas Stigo, mehitamata sõidukite val-
mistajas Milrem, betoonitootjas Betooni-
meister ning piimatootjas Kesa-Agro. Li-
saks omab Mänd koos Mati Polli ja Kaido 
Jõelehega ettevõtet Vigrelle, mis investee-
rib metsa- ja põllumajandusse. 

Mänd on pikaajaliselt toimetanud ka 
kinnisvarasektoris, millest tuntuim on 
EfTEN Capital AS, mille asutaja ja nõuko-
gu liige ta on alates 2008. aastast. 2019. 
aasta sügisel investeeris Mänd kinnisva-
rafirmasse Liven, mis aktsiaseltsiks muu-
tudes võttis Männi ka nõukokku, seda 
koos Andres Järvinguga. Firmal on am-
bitsioonikad plaanid: näiteks kavatseb 
firma Piritale ehitada 70 miljonit eurot 
maksva elamukvartali, kus kõige kalli-
mate korterite hinnad ületavad miljoni 
euro piiri ehk sellega on oodata üht Tal-
linna kalleima ruutmeetrihinnaga kor-
terit. Tallinna börsile plaanib Liven jõu-
da 2023. aastal.

81. 
Jaan Tallinn, 49

735 534
Info ja side. Üks Skype’i endistest aren-
dajatest, kes on investeerinud erineva-
tesse idufirmadesse üle 110 miljoni eu-
ro. Omanikutulu teenis investeerimis-
firmast Ambient Sound Investmentsist 
ja enda valdusfirmast Metaplanet Hol-
dings.

82. 
Marko Männi, 48
727 200

Tööstus. John Rossi kõrval tootmiset-
tevõtte Interconnect Product Assembly 
suuruselt teine omanik. Firma toodab 
kaabliköidikuid ja automaatikasead-
meid, valdav osa toodangust ekspordi-
takse välismaale. Ettevõte pakub veel all-
hanke korras lahendusi energeetikasek-
torile, raudteetööstusele ning tööstus-
seadmete tootmisel.

83. 
Koit Uus, 67

727 036
Kinnisvara. Oli kuni selle aasta kevade-
ni Haapsalu Uksetehase suuromanik. 
Lisaks on ta investeerinud erinevatesse 
kinnisvaraprojektidesse. Kevadel müüs 
aga Haapsalu Uksetehase Janek ning Ke-
vin Veeberi juhitavale firmale Telver. Koit 
Uusi ettevõttele Investeeringute Hooldus 
kuulus 90 protsenti Haapsalu Ukseteha-
se aktsiatest. Samuti müüsid oma aktsiad 

uksetehase tegevjuht Ago Soomre ja Re-
ne Serg, kellele kuulus 10 protsenti ette-
võtte aktsiatest.

84. 
Alari Aho, 45

708 828
Info ja side. Loonud programmi Toggl, 
mis võimaldab mõõta tegevustele kulu-
vat aega. Koos mitme teise ettevõtjaga in-
vesteeris eelmise aasta suvel kaitsetöös-
tusettevõttesse Milreb Robotics, mis kaa-
sas toona 5,5 miljonit eurot. Omanikutu-
lu teeinis ettevõttest Multiplier.

85. 
Eiki Rump, 47

700 000
Ehitus. Ta kuulub Fund Ehituse omani-
keringi. Fund Ehituse portfelli on kuu-
lunud mitu tuntut ehitist: näiteks Ees-
ti Rahva Muuseum, niinimetatud su-
perministeerium, Tallinna Vangla, Üle-
miste kaubanduskeskuse laiendustööd, 
Rakvere Põhjakeskus ning Kopli liini-
de arendus.

86. 
Christian Hyde, 54

683 127
Teenused. Hyde’i 2010. aastal rajatud õi-
gusbüroo on spetsialiseerunud telekom-
munikatsioonivaldkonna seadustele ja 
tavadele. Pärast edukat 2019. aastat vähe-
nes eelmisel aastal büroo tööpõli: müü-
gitulu kahanes 12,6%, 1,3 miljoni euroni, 
ning kasum ligi kolmandiku võrra, 0,57 
miljoni euroni.

87.
Silvi Hanschmidt, 60

678 024
Laevanuds, kinnisvara. Omab 15% val-
dusfirmast Abante, mille suuromanik 
on Ain Hanschmidt 65 protsendiga. Võr-
reldes aastatagusega kasvas saadud divi-
dend ligi 40%.
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88. 
Andres Vahi, 50

673 113
Logistika. Oomab 12,99% suurust osa-
lust logistikakontsernis Balti Maritime 
Logistics Group. 

89. 
Rikard Mikael Relander, 
53

661 915
Tööstus. Soomerootslasest ettevõtja võt-
tis dividendi oma valdusfirmast Mikaels 
OÜ, mille tuntuim investeering on Halja-
las asuv Eesti üks suurimaid diivanitoot-
jaid Bellus Furniture. Belluse teine suur-
omanik on Rikardi vend Rolf Relander.

90. 
Sven Karjahärm, 54

661 000
Kaubandus. Omab valdusfirma Itrekon 
OÜ kaudu mänguasjade hulgimüüjat 
Rimonne Baltic. Suures osas müüb fir-
ma Matteli toodangut, kaubavalikus-
se kuuluvad tuntud kaubamärgid, na-
gu Barbie, Fisher Price, My Scene, Polly 
pocket, Matchbox, Hot Wheels, Scrabb-
le, Cars. Lisaks plaanib Karjahärm haka-
ta Saaremaal mineraalvett tootma, otsi-
des selle jaoks kaasinvestorit.

91. 
Tiit Kuuli, 60

658 000
Ehitus, kinnisvara. Ehitusettevõtja, kes 
pärast YIT Eesti nõukogu esimehe kohalt 
lahkumist 2005. aastal asutas koos Kaido 
Fridoliniga ehitusfirma Oma Ehitaja AS.

92. 
Jari Sakari Heikkinen, 55

657 759
Info ja side. Omab erinevaid IT-ettevõt-
teid, mis enamasti tegutsevad brändi 
Modirum all. 

93. 
Heiki Koitla, 52

653 721
Teenused. Koitlale kuulub valdusfirma 
Playground Advertising kaudu suur-
osalus Eesti ühes suurimas meediaagen-

tuuris Initiative ning nende sõsarfirma-
des Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub valdus-
firma kontrolli alla digiturundusagen-
tuur Convertal. Valdusfirmas on Koitla 
äripartner Erko Täht. 

Koitla omab lisaks 46,92% suurust 
osalust Eesti ühes suurimas reklaam-
materjalide tootjas Digiprint, mille tei-
sed omanikud on samuti Täht ja fir-
ma tootearendusjuht Ahti Vuks. Koit-
la omab ka 40% suurust osalust varahal-
dusfirmas 4Times Capital, kus ta tegut-
seb koos Reet Roosiga ning advokaadi-
büroo Levin partneri Pille Pettaiga. Kin-
nine investeerimisfond investeerib eel-
kõige USA börsidel.

94. 
Jaanus Otsa, 64

651 354
Ehitus, kinnisvara. Ehitus- ja kinnisvara-
firma Astlanda üks omanikest (25,8%).

95. 
Priit Eiber, 33

624 745
Teenused. Eiber tegutseb reklaamiäris, 
kus ta ettevõte iTech Media Solutions pa-
kub reklaamivahendusteenust rahvusva-
helistele ettevõtetele. Firma keskendub 
eelkõige vähestele suurklientidele, kel-
le tooteid internetis turundatakse. Põ-
hilised kliendid on firmal USA, Kanada, 
Austraalia, Suurbritannia, Prantsusmaa 
ja Saksamaa turgudega tegelevad ette-
võtted. Firma tegeleb reklaammaterja-
lide disainimisega, müügilehtede loo-
misega, reklaampinna ostmisega. Kõr-
valärina arendab ettevõte mobiilimän-
ge. Võrreldes 2019. aastaga kasvas firma 
kasum eelmisel aastal märkimisväärselt: 
ligi 700 000eurose puhaskasumi asemel 
teeniti 2,1 miljonit eurot.

96. 
Lars Eric Nordqvist, 71

621 000
Teenused. Laevaremondifirmas LTH-
Baas töötava Nordqvisti firma Hjalmar 

Marketing põhitegevusala on turundus-
teenuste ja -konsultatsioonide pakku-
mine, kontaktide otsimine ja loomine 
ning kliendilepingute läbirääkimistee-
nus. Aasta varem teenis Nordqvist divi-
dendina ligi 699 600 eurot, varem on di-
vidend olnud oluliselt tagasihoidlikum.

97. 
Valeri Stefanovitš, 51

620 000
Kaubandus, logistika. Stefanovitši firma 
Manoir Energy OÜ tegeleb vedelkütuste 
ostu ja müügiga ning veoteenuste vahen-
damisega, kõige suuremalt Singapuris ja 
Šveitsis. Eelmisel aastal vähenesid ärima-
hud poole võrra, 596 miljonilt eurolt 282 
miljoni euro peale. 

Stefanovitši äripartner on Alexelas 
ja Gazpromis töötanud Peep Varak, kes 
omab 10% ettevõttest.

98. 
Vello Kunman, 69

614 812
Kinnisvara, tööstus, kaubandus, põllu-
majandus. Ehitusmaterjalide tootmise, 
kinnisvarahaldusega, sisustuskaupade 
müügiga, põllumajanduse ja biometaa-
ni tootmisega tegeleva kontserni Esra-
ven omanik. 

99. 
Jüri Kraft, 86

613 801
Tööstus. Õmblus- ja rõivatööstur Jüri 
Kraft pälvis kaks aastat tagasi EY ettevõt-
ja elutööpreemia õmblusvabriku Sangar 
ülesehitamise eest. 86aastane ettevõtja 
kuulub siiani Sangari nõukogusse, mi-
da juhib poeg Gunnar Kraft. Teine poeg 
Märt on endine Mustvee vallavanem ning 
praegune patendiameti arendusjuht. Di-
videnditulu võttis pikaaegne kergetöös-
tur nii ettevõttest Viromeena OÜ (omab 
osalust nii rõivafirmas Marat kui Sanga-
ri kinnisvarafirmas) kui ka Mivar ASist 
(tekkide ja padjatootja).

100. 
Aivar Tuulberg, 59
Raivo Rand, 65

607 988
Ehitus, kinnisvara. Rand & Tuulberg Gru-
pi ja Vallikraavi Kinnisvara omanikud. 
Paistavad silma sellega, et võtavad oma 
ettevõtetest regulaarselt omanikutulu. 
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102. 
Sergei Petrov, 68

602 151
Logistika. Petrovile kuuluv Paljassaare 
sadamaalal tegutsev firma Petromaks 
on kaubaveoste ekspedeerimisega seo-
tud teenuste osutamisele spetsialiseeru-
nud transpordi-ekspediitorettevõte. Põ-
hitegevusala on raudteel ja Eesti meresa-
damate kaudu Venemaale suunduvate ja 
Venemaalt saabuvate transiitveoste eks-
pedeerimine. Dividendi võttis Petrov fir-
mast RELL Logistics OÜ. Eelmisel aastal 
oli ettevõtja Dividendi TOPis 42. kohal 
1,8 miljoni euroga, aasta varem 5. kohal 
4,5 miljoni euroga.

103.
Hanno Haamer, 59

600 000
Kinnisvara, kaubandus. Haameri vara-
haldusfirma Kentarius omab osalust 
kolmes firmas: ventilatsiooniseadmete 
müüjas ETS Nord, äritarkvarafirmas Di-
recto ning kinnisvarafirmas Astro Vara. 
Haamer on ka viimase firma tegevjuht. 

Ettevõtte tegevus ulatub 1989. aastas-
se, mil Tõraveres asutati infotehnoloogia-
ettevõte Astrodata, millest sai 1990ndate 
lõpuks üks suurimaid IT-firmasid. 1998. 
aastal ühines Astrodata ettevõtega Mic-
rolink, mille hiljem ostis ära Eesti Tele-
kom. IT-firma kõrvalärid läksid eraldi 
äriühingusse ning selle fookuseks saigi 
ärikinnisvara haldus ja arendus, mille-
ga tänini tegeletakse. Eelmisel aastal oli 
Haamer Dividendi TOPis 83. kohal 800 
000 euroga.

103. 
Jaak Annus, 73

600 000
Kinnisvara. Audiitorfirma BDO Eesti asu-
taja, kuid taandus ettevõtte omanike-
ringist täielikult seitse aastat tagasi. Te-
ma ettevõte Lignarius oli tegevuse algus-
aastatel siduv lüli Venemaa ja Soome fir-
made vahel. Annuse firma Lignarius OÜ 
omas varem osalust edukas mööblifir-

mas Sarkop, mille ta kolm aastat tagasi 
maha müüs. Pärast tehingut algas mööb-
lifirma allakäik, mis tipnes pankroti väl-
jakuulutamisega tänavu juunis. Tänasel 
päeval kuulub Annuse firmale kolman-
dik puidukontsernist Lignator AS. Samu-
ti tegeleb Annuse firma Lignarius kinnis-
varaarendusega ja päikeseelektrijaama 
arendusprojektiga. Kuna edetabeli koos-
tamise ajaks ei olnud esitatud Lignariu-
se eelmise aasta aruannet, siis on tabelis 
2019. aasta aruandes tehtud kasumi jao-
tamise otsuse alusel. 

105. 
Sanjay-Jaanus Mody, 49
Martin Simovart, 51

596 195
Teenused. Mody ja Simovart on advokaa-
dibüroo COBALT kaks suurimat oma-
nikku. Aasta varem olid Mody ja Simo-
vart Dividendi TOPis 148. kohal 411 800 
euroga. Simovart on büroos ühinemis-
te ja omandamiste Baltikumi grupi juht 
ja COBALTi keti rahvusvaheliste suhete 
juht, Mody kohtuvaidluste ja maksejõue-
tusõiguse valdkondade juht. COBALT või-
tis tänavu teist aastat järjest Äripäeva 
advokaadibüroode TOPi Wallessi ja El-
lex Raidla ees.

107. 
Mart-Järvo 
Hirtentreu, 57

565 923
Tööstus, kinnisvara. Elektrimootoreid jm 
valmistava Konesko üks omanikke. Tema 
hobiks on vanade hoonete taastamine ja 
selleks kulub ka ettevõtlusest teenitud 
omanikutulu.

108. 
Veljo Toodo, 46

560 841
Kaubandus. Toodole kuulub ettevõte Art 
Link Baltic OÜ, mille põhitegevus on pil-
diraamide, raamitud postrite, raamitud 
peeglite ning paspartuude hulgimüük 
Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Taani 
ja Venemaa turule. Ettevõtte kõige täht-
sam turg on Rootsi, kuhu müüakse enam 
kui 80% kaubast. Pildiraamidega kauple-
ja on varem Äripäevale öelnud, et ta ise ei 
soovi pildile jääda, vaid soovib ettevõtja-
na hoida madalat profiili. 

Art Link Production kuulus varem 
Norra emaettevõttele, mis 2009. aastal 
pankrotistus. Tol ajal ettevõttes müügi-
ga tegelenud Veljo Toodo leidis võima-

luse emafirma poolt pangale panditud 
vara välja osta ja sellega ettevõte kui ju-
riidiline isik päästa, kuid tootmist pääs-
ta ei õnnestunudki. Pärast seda on ette-
võte stabiilselt müügitulu kasvatanud: 
kui 2013. aastal teenis ettevõte 6,4 mil-
jonit eurot müügitulu, siis eelmisel aas-
tal juba 17,4 miljonit eurot. Eelmisel aas-
tal oli Toodo Dividendi TOPis 213. kohal 
313 538 euroga.

109. 
Jekaterina Annus, 39

557 070
Valdus. Eelmise aasta suvel lahkunud 
Skype’i looja Toivo Annuse lesk ning pä-
rija. Jekaterina Annus omab 17,54% inves-
teerimisfirmast Ambient Sound Invest-
ments. Annus on ka lasterõivaste brändi 
Amiki Children asutaja.

110. 
Neeme Tammis, 47

550 000
Veondus. Eesti ühe suurima bussifirma 
Hansa Grupp juht ja omanik. 1995. aas-
tal alustas Tammis tellimusvedude osu-
tamist ühe bussiga, tänaseks päevaks on 
bussipark kasvanud 345ni. Firma tegut-
seb peamiselt Eestis ja Lätis, väiksemas 
ulatuses ka Leedus. Lisaks bussitrans-
pordile pakub kontsern autorenti ning 
müüb ja teenindab tarbesõidukeid. Tä-
navu märtsis annetas Tammis 10 000 eu-
rot Reformierakonnale.

111. 
Anthony Rivshin, 40
Max Rivshin, 45

532 500
Info ja side. Kanadas elavatele vendade-
le Rivshinitele kuulub telekomiettevõte 
Top Connect, mis pakub alternatiivset 
rändlusteenust. See tähendab, et ettevõ-
te ise ei oma võrgu infrastruktuuri, vaid 
ostab nii-öelda hulgimüügina võrgutee-
nustele juurdepääse ja müüb sideteenust 
edasi jaeklientidele. Eelkõige on ettevõt-
te kliendid sagedasti rändavad inimesed, 
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kes vajavad välismaal andmesideteenust. 
Eesti firma käive on aastate jooksul olu-
liselt vähenenud: kui 2012. aastal ulatus 
Top Connecti käive 62,6 miljoni euroni, 
siis eelmisel aastal oli see vaid 5,6 mil-
jonit eurot.

Max Rivshin rääkis kaks aastat taga-
si, et nad hakkasid ettevõttest dividende 
välja maksma tulumaksumuudatuse tu-
lemusena, millega langetati maksumäär 
14 protsendini siinse emafirma jaoks, kes 
jaotab kasumit regulaarselt.

113. 
Mikk Leiner, 31

529 882
Info ja side. Talle kuulub 2014. aastal 
loodud firma Online Only OÜ, mis te-
geleb digiturundusega, peamiselt USAs. 
Kui varasematel aastatel kasvas ettevõte 
võimsate kasvuhüpetega, siis eelmisel 
aastal oli käibes tagasilöök. 2018. aastal 
kasvas käive 3,7 miljonilt eurolt 7,2 mil-
jonile eurole ja 2019. aastal 9,3 miljonile 
eurole. 2020. aastal oli käive aga 4,9 mil-
jonit eurot ja kasum 2,8 miljonit eurot. 
2019. aastal teenis ettevõte kasumit ligi 8 
miljonit eurot ja 2018. aastal 6,3 miljonit 
eurot ning 2017. aastal 2,2 miljonit eurot. 
Eelmisel aastal asutas Online Only ette-
võtte Rackly OÜ, mis pakub veebimaju-
tust ja arendab vastavat tarkvara. Eelmi-
se aasta lõpus ostis Rackly veebimajautu-
se platvormi Pressjitsu Inc. 

114. 
Kuldar-Jaan Torokoff, 42

524 294
Teenused. Advokaadibüroo FORT Tal-
linna kontori juhtivpartner. Torokoff on 
nõustanud erinevaid restruktureerimis- 
ja refinantseerimisprojekte, samuti tege-
lenud näiteks riigihangete küsimuste-
ga. Torokoff esindab ka kinnisvaraaren-
dajaid, kes kaebasid Euroopa Komisjoni 
riigi otsuse anda Porto Francole soodsat 
laenu, pidades seda ebaausaks konku-
rentsieeliseks.

115. 
Nikolai Ossipenko, 63

520 735
Ehitus, teenused. Ida-Virumaa prügiku-
ningaks tituleeritud Ossipenko võttis di-
videndi ettevõttest N&V OÜ, mille pea-
mised tegevusalad on teede ja tänavate 
hooldus, ehitus- ja remonditööd. Tege-
mist on 2018. aastal asutatud ettevõtte-
ga, mille samanimelise eelkäija Ossipen-

ko otsustas kustutada, et vältida krimi-
naalmenetlust firma vastu. 

Oktoobris õnnestus ettevõttel võita 
Ida-Virumaa riigiteede hooldeleping, 
mille alusel tehakse korrashoiutöid järg-
mise viie aasta jooksul. Varem ei ole OÜ 
N&V riigiteedel korrashoiutöid teinud, 
küll aga on ettevõttel pikaajaline koge-
mus Ida-Viru maakonna suuremate lin-
nade hooldetööde tegemisel.

116. 
Karl Juhan Paadam, 37

519 009
Teenused. Vandeadvokaat Karl Juhan 
Paadam on PwC Legali Kesk- ja Ida-Eu-
roopa juhtivpartner. Ta asutas PwC Le-
gali 2012. aastal koos Viljar Kähariga. Ad-
vokaadibüroo fookuseks on näiteks teh-
noloogia- ja fintech-ettevõtted ning nen-
de nõustamine, samuti keskendub bü-
roo äriõigusele ning tehingunõustami-
sele. Firma majandusaasta lõpeb juunis, 
mis tähendab, et dividendiarvestus on 
võetud 2019.-2020. aasta aruande põhjal.

117. 
Urmas Laanem, 65

508 000
Kaubandus. Napilt viimasest Rikaste  
TOPist välja jäänud Laanemi firma OÜ 
Laadur on Eesti üks vanemaid ettevõt-
teid laadimismehhanismide vahendami-
se turul. Laadur müüb ja hooldab tõstu-
keid, laoriiuleid ning muud laosisustust 
nii Eestis kui Lätis. Lisaks Laadurile võt-
tis Laanem dividendi samas valdkonnas 
tegutsevatest firmadest TVK Baltic OÜ ja 
Baltic Lift Rent OÜ. Laanem on üks Keh-
ra käsipalliklubi asutajatest.

118. 
Marek Kokk, 47

503 026
Kaubandus. Marek Kokk omab suurosa-
lust trükimaterjali vahendavas Magenta 
OÜs. Firmas on tal osalus nii eraisikuna 
ja ka firma Mareksi Ettevõtmised OÜ kau-
du. Kokk võttis omanikutulu välja mõ-

lemast firmast. Kuni 2019. aastani omas 
Kokk 25% suurust osalust etiketitrükiko-
jas Data Print OÜ, mille juht ta oli.

119. 
Mati Polli, 69

500 000
Valdus, kinnisvara. Metsanduskontser-
ni Sylvester üks loojatest, kes 2017. aas-
tal otsustas 60% oma valdusfirmast Tris-
tafan jagada võrdselt laste Karla Polli, Aa-
du Polli ja Marie Vaino (end Polli) vahel. 
Tristafani aruandest selgub, et 2019. aas-
tal maksti välja dividende suurusjärgus 
20 miljonit eurot. Eelmisel aastal jagati 
omanikele 1,25 miljonit eurot.

119. 
Heinar Põldma, 60

500 000
Kaubandus. Talle kuuluv Põldma Kau-
banduse AS müüb Denim Dreami kaup-
lustes rõivaid ja jalatseid. 2020. aasta 
mais tunnistas Põldma Kaubanduse juht 
ja omanik Heinar Põldma, et olukord 
on ikka nii raske, et nad peavad esimest 
korda ajaloos lõpetama aasta kahjumis, 
kuid vaatamata raskele aastale õnnestus 
neil siiski jääda kasumisse. Grupi tasan-
dil oldi kahjumis ainult Lätis.

119. 
Tiit Juhani, 53

500 000
Põllumajandus. Tuntud aiandusäri Ju-
hani Puukooli nime all tegutseva Tar-
tu firma AS Plantex juht ja asutaja koos 
venna Toomasega. Varem omas Tiit Ju-
hani ka koos vennaga osalust Eesti ühes 
suurimas toidutööstuskontsernis Maag 
Grupp, kuid 2008. aastal tehtud tehin-
gu tulemusena väljus Toomas aiandus- 
ning Tiit toiduärist. 

Plantexi jaoks oli eelmine aasta edu-
kas, kui müügitulu kasvas pea kolman-
diku võrra, ligi 6,9 miljoni euroni. Käibe 
suurenemise taga näeb firma mitut asja-
olu: 2020. aasta oli keeruline väga palju-
dele väikestele puukoolidele, kellel kadus 
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müügiväljund turgude ja laatade näol, 
mis jäeti ära või suleti. Samuti langesid 
ära naaberriikidest sisse toodud istiku-
te pakkumised, sest riigipiirid olid ko-
roonapiirangute tõttu suhteliselt kinni. 
Ka oli aiandusäride probleemiks varus-
tatuse seisakud, sest Euroopa tarneahe-
lad olid sassis. Ise istikuid kasvatav firma 
võitis sellest kõigest.

119. 
Asim Mamedov, 62

500 000
Kaubandus. Tema ettevõte Mine-
techsplant varustab Ukraina ettevõtteid 
erinevate seadmetega.

123. 
Toomas Soo, 50
Rain Helde, 50

495 000
Valdus. Neile mõlemale kuulub 33% 
metsanduskontsernist Lignator. Kolmas 
omanik on Jaak Annusele kuuluv ettevõ-
te Lignarius. 1995. aastal asutatud Lig-
nator ostab ja haldab metsa ning kaup-
leb ümarpuidu ja saematerjaliga. Hel-

de juhib kontserni logistikaäri, Soo ko-
gu kontserni. 

Kuna edetabeli koostamise ajaks ei 
olnud Lignator esitanud eelmise aasta 
aruannet, siis on dividendimakse võe-
tud 2019. aasta aruandes olnud kasumi 
jaotamise ettepanekust. 

125. 
Toomas Lipre, 62

493 961
Ehitus. Fund Ehituse üks omanikke. Fund 
Ehituse portfelli on kuulunud mitu tun-
tud ehitist: näiteks Eesti Rahva Muu-
seum, niinimetatud superministeerium, 
Tallinna Vangla, Ülemiste kaubandus-
keskuse laiendustööd, Rakvere Põhjakes-
kus ning Kopli liinide arendus.

126. 
Roland Lepp, 57
Aivar Saarma, 59

487 500
Tööstus. Maag Grupi kaks suuremat 
omanikku. Sel aastal müüsid 29% suu-
ruse osaluse Nõo Lihatööstuses ettevõt-
te teistele omanikele. 

126. 
Enn Veskimägi, 73

487 500
Tööstus. Tuntud mööblitööstur, kes 2019. 
aastal pärast enam kui 20 aastat Standar-
di juhi kohalt taandus. Tänavu novemb-
ris liitus aga taas juhatusega, temaga 
koos tuli juhatusse ka poeg Vegerd. “Äri 
on muutunud keerulisemaks ja juhtimi-
ne komplitseeritumaks, seetõttu tuli ka 
juhtide vahetuse otsus,” selgitas Veski-
mägi novembris muutusi ja lisas, et po-
ja funktsioon on välja töötada uus stra-
teegia ja muudatused struktuuris. Stan-
dardi suuruselt teine omanik ning pika-
aegne juhatuse liige Priit Tamm lahkus 
juhatusest novembris. Veskimägi oli vii-
mati Dividendi TOPis neli aastat tagasi.

Opel Insignia Innovation Plus • Mootori võimsus 200 hj 
9-käiguline automaatkäigukast • Garantii 5 aastat või 100 000 km
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129. 
Erko Täht, 46

486 316
Teenused. Tähe ettevõtted vahendavad 
meediateenuseid, korraldavad turu-uu-
ringuid ja avaliku arvamuse küsitlu-
si ning osutavad majutusteenust. Näi-
teks omab ta koos Tõnu ja Tõnis Karuga 
Cru hotelli. 10% osalus on tal valdusfir-
mas Playground Advertising, mille tei-
ne omanik on Heiki Koitla. Firmale kuu-
lub ligi 85% suurune osalus Eesti ühes 
suurimas meediaagentuuris Initiative 
ning selle sõsarfirmades Lätis ja Leedus. 
Lisaks kontrollib valdusfirma digiturun-
dusagentuuri Convertal. 

130. 
Sten Luiga, 53

481 956
Teenused. Advokaadibüroo COBALT va-
nempartner ning büroo suuruselt kol-
mas omanik Sanjay-Jaanus Mody ja Mar-
tin Simovarti kõrval. Luiga nõustab äri-
ühinguid peamiselt valitsussuhete, ava-
liku halduse ja õigusloome ning äriõi-
guse juhtimisstruktuuride korraldami-
se alal. Aastatel 2013–2016 oli kutseühen-
duse Eesti Advokatuur esimees.

131. 
Eero Tohver, 48

468 000
Info ja side. IT-firma Uptime tegevjuht ja 
suurim osanik. Läbi valdusfirma ET&Ko 
Konsultatsioonid investeerinud ka teis-
tesse firmadesse, nt idufirmasse OÜ Wise 
Guys Investment (osalus 2,5%), samuti ot-
se idufirmasse Local Guide, mis aitab rei-
sijatel vältida turistilõkse. Mullu oli Divi-
dendi TOPis 70. kohal 936 000 euroga.

132. 
Aivar Berzin, 52

466 893
Metsandus, kinnisvara, energeetika. 
 Talle kuuluv kontsern Vestman Energia 

on investeerinud mitmesse valdkonda, 
kuid eelkõige metsa ja põllumaasse. Fir-
ma on teinud ka investeeringuid taastuv-
energiasse ja idufirmadesse.

133. 
Marina Nikitina, 56

458 087
Logistika. Omab ettevõtet EKLT OÜ, mis 
pakub Eestis kullerteenust rahvusvahe-
lise kaubamärgi UPS alt. UPS on maail-
ma suurim pakkide kättetoimetamisfir-
ma ning tarneketilahenduste liider. Eel-
misel aastal kasvas ettevõtte käive 11,6% 
ning sarnast käibe kasvu näeb firma ka 
edaspidiseks. Viimati oli Nikitina Divi-
dendi TOPis 2019. aastal, mil ta oli 764 
260 euroga 80. kohal.

134. 
Aimar Varula, 49

454 610
Tööstus. Varula omab valdusfirma kau-
du 40% osalust Viljandimaa puidutööt-
lemisettevõttes Valge VN, mis valmis-
tab lävepakke, ukselenke, tammeliiste 
ning välis- ja rõduukse. Peale selle omab 
Varula teiste endiste Sylvesteri aktsio-
näridega puidukontserni Combiwood 
Grupp OÜ. Viimati oli Dividendi TOPis 
2017. aastal, kui Varula hõivas 542 429 
euroga 94. koha.

135. 
Andres Altpere, 55
Toomas Telgma, 56

453 541
Kaubandus, ehitus. Pikaajalised äripart-
nerid teenisid omanikutulu kolmest fir-
mast: Anto OÜ, Voller Kaubandus OÜ ja 
Voller Sisustus OÜ. Voller Sisustus ehi-
tab ripplagesid ja vaheseinu, Voller Kau-
bandus vahendab ripplaematerjale ning 
Anto on ehitusjuhtimist ja raamatupi-
damisteenust pakkuv ettevõte. Eelmisel 
aastal olid Altpere ja Telgma Dividen-
di TOPis 55. kohal 1,01 miljoni euroga.

Kui varem jagasid Altpere ja Telgma 
ärisid omavahel võrdselt, siis tänavu on 

kõik kolm ettevõtet liikunud Toomas 
Telgma kätte. 

137. 
Endel Palla, 80

452 781
Tööstus, finants. Harju Elektri üks suu-
remaid omanikke Haru KEKi kaudu. Li-
saks investeerinud paljudesse kohalikes-
se börsifirmadesse. Teenis eelmisel aas-
tal börsifirmadest dividenditulu ligi 300 
000 eurot. 

138. 
Eva Hanschmidt- 
Kalmus, 37
Harri Hanschmidt, 39

452 016
Transport, kinnisvara. Omavad mõle-
mad 10% valdusfirmast Abante OÜ, mille 
suuromanik on Ain Hanschmidt. Abante 
omab 23,92% Tallinki emafirmast Infor-
tarist. Eva Hanschmidt-Kalmus kuulub 
Tallink Hotelsi ja Eesti Hotellide ja Res-
toranide Liidu juhatusse, Harri Hansch-
midt on Tallink Grupi juhatuse liige.

140. 
Marju Kern, 45

451 378
Info ja side. Omab valdusfirma Com Hol-
ding kaudu 23,2% suurust osalust Leedu 
ühes suurimas kaabeltelevisiooni ja in-
ternetiteenuste operaatoris Cgates, mis 
varem kuulus Starman Gruppi. Starma-
ni asutaja oli tema varalahkunud abi-
kaasa Peeter Kern. Cgatesis omab osalust 
ka näiteks Rain Lõhmuse ja Kaido Veske 
fond Livonia Partners. Lisaks on Marju 
Kern ettevõtte Bogfox OÜ kaudu investee-
rinud 16,3 miljoni euro ulatuses väärtpa-
beritesse ja võlakirjadesse.  

141. 
Andres Villomann, 47
Arvo Kask, 51

450 000
Kaubandus. Alkohoolsete jookide maale-
tooja Dunker Group omanikud. Kontsern 
tegutseb nii Eestis, Lätis kui Leedus. Fir-
ma tegeleb Eestis brändidega Balmerk, 
Dekanter, Global Wine House, Finewi-
ne ja Mediato. Sealjuures omab Dunker 
Group osalust Eesti alkoholitootjates Õl-
lenaut, Pühaste Pruulikoda, Lahhentag-
ge ning Mull° Drinks.
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143. 
Tiina Kirsme, 68

427 371
Tööstus, valdus. Haju KEKi ühe suurima 
omanikuna on ka Harju Elektri suur
omanik. Lisaks on ta investeerinud Tal
linna Sadamasse. 

Eraisikuna teenis mullu kahest börsi
firmast 141 705 eurot omanikutulu. 

144. 
Priit Jaagant, 49

420 349
Ehitus. Mapri Ehituse suuromanik ning 
juhatuse esimees. Peatöövõtjana kuulub 
firma portfelli näiteks Pipedrive’i maja 
WoHo kvartalis, Balti Jaama Turg, Por
to Franco kolmas hoone ning Sõle ter
visekeskus. Firma on viimastel aastatel 
jõudsalt oma osalust ehitusturul kasva
tanud: kui 2015. aastal oli ettevõtte käi
ve 22,7 miljonit eurot, siis eelmisel aastal 
oli müügitulu juba 84,1 miljonit eurot. 

Dividend on arvestatud läbi Mapri 
Ehituse, mitte Jaaganti valdusfirma Ma
pri OÜ, kuna viimane pole eelmise aasta 
aruannet veel esitanud.

145. 
Vadim Martõnov, 49

420 000
Tööstus. Tallinna Masinatehase omanik 
ja juhatuse liige. 

Ettevõtte ajalugu ulatub 19. sajandis
se, kui Saksa vasksepp Franz Krull asu
tas 1865. aastal Narvas töökoja. Ajapik
ku kasvas ettevõte Eesti juhtivaks terase
toodete valmistajaks ning Krull kolis Tal
linnas kohta, mida tänaselgi päeval tun
takse Krulli kvartalina. Selle sajandi al
guses ostis raskustes masinatehase järel
tulija varad Viktor Levada, kuid ettevõte 
läks 2009. aastal pankrotti Venemaa vä
henenud nõudluse tõttu. Seejärel ehitas 
ettevõtte taas üles masinatehase senine 
peadirektor Martõnov.

Oma enam kui sajandipikkuse ajaloo 
jooksul on ettevõte valmistanud mitme
suguseid masinaid ja seadmeid. Praegu 

on põhiline tooteartikkel tööstuslikud 
soojusvahetusseadmed. Mullu teeniti 5,7 
miljoni eurose käibe juures 212 399 eu
rot ärikasumit

145. 
Sulev Liht, 57

420 000
Teenused. Reklaamifirma Oversee OÜ 
üks omanikest. Firma pakub reklaami 
ja meediavahenduse ning info ja tea
belevi teenuseid. Lisaks Eestile tegutseb 
ettevõte Lätis, Sloveenias ja Venemaal. 
Liht omas kuni tänavu aprillini firmas 
70protsendilist osalust, misjärel vähenes 
see 30 protsendile. Aprillis liitus omani
keringiga reklaamiagentuuri Hunt loo
ja Lee Murrand, varasemast ajast kuu
lub omanike sekka reklaamikontsern 
AGE Com OÜ.

145. 
Teet Kolts, 58

420 000
Kaubandus. Ehitusmaterjalide kaupluse 
Wermstock omanik ja juhatuse liige. Et
tevõtte põhilisteks tootesortimentideks 
on keraamilised seinaplaadid ja põran
daplaadid, täismassplaadid, klaasmo
saiik ja keraamiline mosaiik, sanitaar
tehnika, vannitoamööbel, vannid, se
gistid, dušisüsteemid, massaaživannid ja 
massaažibasseinid, aurusaunad ja duši
nurgad. Dividendi võttis Kolts valdusfir
mast Kolts Invest OÜ.

148. 
Andres Viisemann, 53

415 422
Pangandus. LHV üks asutajatest And
res Viisemann on sel aastal Rikaste TOPi 
üks suurimaid tõusjaid, seda tänu LHV 
Groupi aktsia hinna meeletule kasvule 
Tallinna börsil. 

Kui eelmise aasta kriisi põhjas kukkus 
LHV hind alla 10 euro, siis pärast seda on 
aktsia hind kerkinud kohati peaaegu et 
viiekordseks. Aktsia hinda on vedanud 
nii oodatust paremad tulemused kui ka 

Londoni äri suured lootused, kus Ühend
kuningriigi filiaal teeb ettevalmistusi 
pangaks kasvamisel. Seda äri läks täna
vu jaanuaris juhtima endine LHV Panga 
juht Erki Kilu. 

Aktsia hinnale andis hoogu juurde ka 
Tallinna börsi buum.

149. 
Sven Mansberg, 50

413 917
Veondus ja laondus, kaubandus, kin-
nisvara. 1993. aastal asutas koos Ind
rek Prantsi ja Armin Kõomäega logisti
kafirma Smarten. Lisaks neile on Smar
ten Logisticsi omanikud Guido Kundla 
ning Martin ja Kersti Petjärv. Kui 2019. 
aastal maksis kontsern omanikele divi
dendi 200 000 eurot, siis eelmisel aastal 
suurenes summa rohkem kui kaks kor
da, 450 000 euroni.

150. 
Ahti Aho, 49

410 763
Info ja side. Loonud koos Alar Aho ja Kris
ter Haavaga programmi Toggl, mis või
maldab mõõta tegevustele kuluvat aega. 

151. 
Oleg Uglov, 68

406 789
Kinnisvara. Tema valdusfirma Ovelan In
vest omab koos Astri grupi omanikega 
Narvas kaubandus ja vabaajakeskust Fa
ma. Lisaks kuulub Ovelan Investile tütar
firma NTT, mis toodab Narvas lauaten
nisereketeid, peamiselt Eestist väljapoo
le. Kui kaubanduskeskuse kasum sulas 
kriisi tõttu ära, siis reketite müügist saa
dud kasum kasvas enam kui poole võrra. 

Eelmise aasta Dividendi TOPis oli Ug
lov 137. kohal 463 567 euroga.

152. 
Villu Põldmäe, 60

400 000
Ehitus, kaubandus. Põldmäe firmale Wis
tor kuuluvad ventilatsioonitöödele spet
sialiseerunud firma CLIK, plekist toode
te valmistaja Tinfor, kinnisvarahalduse
ga tegelev firma Wipre ning 60% osalus 
firmas TRV Kliima, mille põhitegevus 
on kütte ja jahutussüsteemide väljaehi
tamine ning hooldamine. Eelmisel aas
tal oli Põldmäe Dividendi TOPis 107. ko
hal 575 000 euroga.
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8.73M €
Rahastatud laene
Meie investorite poolt

10.4%
Keskmine intress

Kõrgem kui pangas

2850+
Usaldavat investorit

Kasvatamas oma jõukust 

0.69M €
On välja makstud

Meie investoritele

Eestis on tuhandeid investoreid, kes naudivad 
enda ühisrahastusplatvormidel investeeritud rahalt 
passiivset sissetulekut. Erand pole ka Moncera, mille 
vahendusel on peaaegu 3000 investorit investeerinud 
üle 8 miljoni euro, teenides ühtekokku ligi 0,7 miljonit 
eurot intressitulu.

Kuid miks eelistada 
Eesti kapitalile kuuluvat 
Moncerat?
valdkonnas selgelt silma inimkontakti olemasolu 
ja võimalikkus. „Kui tänapäeval tuleb pahatihti 
ühisrahastusplatvormidel suhelda juturobotitega 
ning klienditoe vastuseid tuleb oodata tunde, siis 

oluline suhelda näost näkku ning meie oleme oma 
investorite jaoks kogu aeg olemas ja ootame neid 
Tallinnas F. R. Kreutzwaldi 4 asuvasse kontorisse, et 
arutada investeerimisvõimalusi. Samuti vastavad meie 
telefonidele ning e-kirjadele klienditeenindajad, mitte 
automaatvastajad,“ rääkis Moncera juhatuse liige 
Marjana Hiie.

Minimaalne 
investeerimisrisk
Moncera pakub investoritele tagasiostugarantiid, 
mis tähendab, et kui loovutatud nõude laenusaaja 
hilineb tagasimaksega enam kui 60 päeva, on 
vastutav laenuandja kohustatud investorilt laenu 
tagasi ostma ning tasuma ka kogunenud intressi. 
Lisaks pakub Moncera tihti tagasiostugarantiid ka 
platvormi vahendusel sõlmitavatele laenulepingutele. 
Tagasiostugarantii minimeerib selgelt investori jaoks 

olemasolevaid investeerimisriske ning vähendab
võimalust, et investor kaotab platvormil enda raha.

Lisaks tagasiostugarantiile pakub Moncera ainulaadset 
ning kiiret võimalust – ühe kliki väljumine, mis annab 
investorile võimaluse väljuda investeeringust koheselt 
ning saada investeeritud summad oma kontole 
koheselt.

„Juhul, kui investor ei soovi enda investeeritud raha 
kaotada, on Moncera platvormil võimalik kasutada ka 
järelturu rakendust, mille kaudu saab investor müüa 
endale sobivatel tingimustel oma nõudeid. Juhul, 
kui järelturul ostetakse investori nõue tema poolt 
valitud tingimustel täies mahus, on investor enda 
investeeringust väljunud, säilitades enda tingimustele 
vastava kasumi,“  rääkis Marjana.

Kuid ka see pole veel kõik. Investoritele pakub Moncera 
ka kuni 14päevast “mahajahtumisperioodi”, mille 
jooksul on investoritel õigus taganeda investeeringust 
ilma kuludeta ja saada kogu investeeritud summa enda 
kontole.

Lisakindlust annab ka Moncera seljatagune. Moncera 

ettevõte Placet Group, millel on Eestis, Leedus ja 

on ka Moncera juhid. Nii Moncera kui ka Placet Group 
on loodud Eesti kapitalil ning tegemist on kodumaise 
ettevõttega, kus suhtlus on võimalik kliendi emakeeles.

Alustamine on lihtne
Monceras investeerimisega alustamine on lihtne – 
piisab vaid mõnest minutist, et täita registreerimisvorm, 
tuvastada ennast, kanda  kontole raha ning tee 

alustada kõigest 10 eurost, kusjuures Moncera pakub 
võimalust hajutada oma portfell nii tarbimislaenude 
kui kinnisvaraprojektide vahel.

Investeerida võib nii käsitsi, valides erinevate laenude 
vahel, kui ka automatiseeritult, seadistades rakenduses 
Auto-Invest oma strateegia. Samuti on Moncera 
spetsialistid valmis alati aitama investoreid nende 
riskiisule vastava strateegia seadistamisel. 

„Isegi väikeste summade järjepidev investeerimine 
tagab tulevikus olulise suurusega meelerahu fondi 
olemasolu. Miks mitte alustada täna ja alustada seda 
Monceras ning saada  osa kaheksandast maailmaimest 
– liitintressist,“ rääkis Marjana.

Kuid Moncera pole mõeldud mitte ainult investorile, 
vaid platvormi eesmärk on kokku laenutaotlejad ning 
rahastajad. Platvormi kaudu on võimalik rahastada 

olemasolevaid laene. 

Moncera vahendusel on rahastatud nii suuremaid 
kinnisvaraarendusi kui ka näiteks korterite ja eramute 
renoveerimisprojekte. Platvormi spetsialistid vastavad

kiiresti kõikidele päringutele ja laenuotsused sünnivad 
kiiresti, tegemata sealjuures mööndusi laenuvõimekuse 
hindamise kvaliteedis.

Laenu taotlemisel on võimalik valida nii annuiteet-

osamaksetena laenuperioodi jooksul, või bullet-

ning laenusumma tagastatakse laenuperioodi lõpus. 

puhul nii laenuperioodi intressid kui ka laenusumma 
tasutakse laenuperioodi lõppedes. 

investeerimismaailma. Suuremaid panku hakkavad 
aina enam asendama paindlikud ja kliendisõbralikud 
startupid nagu Moncera, mis pakub investoritele 
atraktiivset tulu, tagasiostugarantiid ning kohese 
väljumise võimalust ja seda kõike ilma teenustasudeta,“ 
lisas Marjana.

Tutvu tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.

Soovid nautida passiivset sissetulekut?
Moncera pakub turvalist valikut!
Investeerimine võib esmapilgul tunduda keeruka ja riskirohkena, kuid investeerimine 
Moncera ühisrahastusplatvormil on lihtsam ja turvalisem, sest Moncera on teinud kõik 
selleks, et investorid ei peaks oma raha pärast muretsema.

Loa väljaandja 
Politsei- ja 
Piirivalveamet
№ FFA000373
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oluline suhelda näost näkku ning meie oleme oma 
investorite jaoks kogu aeg olemas ja ootame neid 
Tallinnas F. R. Kreutzwaldi 4 asuvasse kontorisse, et 
arutada investeerimisvõimalusi. Samuti vastavad meie 
telefonidele ning e-kirjadele klienditeenindajad, mitte 
automaatvastajad,“ rääkis Moncera juhatuse liige 
Marjana Hiie.

Minimaalne 
investeerimisrisk
Moncera pakub investoritele tagasiostugarantiid, 
mis tähendab, et kui loovutatud nõude laenusaaja 
hilineb tagasimaksega enam kui 60 päeva, on 
vastutav laenuandja kohustatud investorilt laenu 
tagasi ostma ning tasuma ka kogunenud intressi. 
Lisaks pakub Moncera tihti tagasiostugarantiid ka 
platvormi vahendusel sõlmitavatele laenulepingutele. 
Tagasiostugarantii minimeerib selgelt investori jaoks 

olemasolevaid investeerimisriske ning vähendab
võimalust, et investor kaotab platvormil enda raha.

Lisaks tagasiostugarantiile pakub Moncera ainulaadset 
ning kiiret võimalust – ühe kliki väljumine, mis annab 
investorile võimaluse väljuda investeeringust koheselt 
ning saada investeeritud summad oma kontole 
koheselt.

„Juhul, kui investor ei soovi enda investeeritud raha 
kaotada, on Moncera platvormil võimalik kasutada ka 
järelturu rakendust, mille kaudu saab investor müüa 
endale sobivatel tingimustel oma nõudeid. Juhul, 
kui järelturul ostetakse investori nõue tema poolt 
valitud tingimustel täies mahus, on investor enda 
investeeringust väljunud, säilitades enda tingimustele 
vastava kasumi,“  rääkis Marjana.

Kuid ka see pole veel kõik. Investoritele pakub Moncera 
ka kuni 14päevast “mahajahtumisperioodi”, mille 
jooksul on investoritel õigus taganeda investeeringust 
ilma kuludeta ja saada kogu investeeritud summa enda 
kontole.

Lisakindlust annab ka Moncera seljatagune. Moncera 

ettevõte Placet Group, millel on Eestis, Leedus ja 

on ka Moncera juhid. Nii Moncera kui ka Placet Group 
on loodud Eesti kapitalil ning tegemist on kodumaise 
ettevõttega, kus suhtlus on võimalik kliendi emakeeles.

Alustamine on lihtne
Monceras investeerimisega alustamine on lihtne – 
piisab vaid mõnest minutist, et täita registreerimisvorm, 
tuvastada ennast, kanda  kontole raha ning tee 

alustada kõigest 10 eurost, kusjuures Moncera pakub 
võimalust hajutada oma portfell nii tarbimislaenude 
kui kinnisvaraprojektide vahel.

Investeerida võib nii käsitsi, valides erinevate laenude 
vahel, kui ka automatiseeritult, seadistades rakenduses 
Auto-Invest oma strateegia. Samuti on Moncera 
spetsialistid valmis alati aitama investoreid nende 
riskiisule vastava strateegia seadistamisel. 

„Isegi väikeste summade järjepidev investeerimine 
tagab tulevikus olulise suurusega meelerahu fondi 
olemasolu. Miks mitte alustada täna ja alustada seda 
Monceras ning saada  osa kaheksandast maailmaimest 
– liitintressist,“ rääkis Marjana.

Kuid Moncera pole mõeldud mitte ainult investorile, 
vaid platvormi eesmärk on kokku laenutaotlejad ning 
rahastajad. Platvormi kaudu on võimalik rahastada 

olemasolevaid laene. 

Moncera vahendusel on rahastatud nii suuremaid 
kinnisvaraarendusi kui ka näiteks korterite ja eramute 
renoveerimisprojekte. Platvormi spetsialistid vastavad

kiiresti kõikidele päringutele ja laenuotsused sünnivad 
kiiresti, tegemata sealjuures mööndusi laenuvõimekuse 
hindamise kvaliteedis.

Laenu taotlemisel on võimalik valida nii annuiteet-

osamaksetena laenuperioodi jooksul, või bullet-

ning laenusumma tagastatakse laenuperioodi lõpus. 

puhul nii laenuperioodi intressid kui ka laenusumma 
tasutakse laenuperioodi lõppedes. 

investeerimismaailma. Suuremaid panku hakkavad 
aina enam asendama paindlikud ja kliendisõbralikud 
startupid nagu Moncera, mis pakub investoritele 
atraktiivset tulu, tagasiostugarantiid ning kohese 
väljumise võimalust ja seda kõike ilma teenustasudeta,“ 
lisas Marjana.

Tutvu tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.

Soovid nautida passiivset sissetulekut?
Moncera pakub turvalist valikut!
Investeerimine võib esmapilgul tunduda keeruka ja riskirohkena, kuid investeerimine 
Moncera ühisrahastusplatvormil on lihtsam ja turvalisem, sest Moncera on teinud kõik 
selleks, et investorid ei peaks oma raha pärast muretsema.

Loa väljaandja 
Politsei- ja 
Piirivalveamet
№ FFA000373



152. 
Algis Vaišnoras, 52

400 000
Kaubandus. Vaišnorasele kuuluv firma 
BVT Capital on tegev kahes valdkonnas: 
enda kinnisvara üürile andmine ja vee-
varustus- ja kütteseadmete ning nende 
koosteosade hulgimüük. Firma peami-
ne turg on Baltikum, kuid müüb kaupa 
ka näiteks Soome, Poola ja Valgevenesse. 
Viimases Rikaste TOPis oli leedukas 335. 
kohal 14,3 miljoni euroga.

152. 
Jüri Uppin, 82

400 000
Kinnisvara. 82aastasele ettevõtjale kuu-
lub Hotell Susi, mida opereerib hotel-
likett Hestia. Uppinile kuuluvad veel 
ärihoone hotelli kõrval ning kinnistu 
Läänemaal Pivarootsis looduskaitseala 
servas. Lisaks on Uppin kuulunud Ees-
ti Muinsuskaitse Seltsi juhatusse ning 
mänginud kultusfilmis “Viimne reliik-
via” kõrvalosa.

152. 
Oleg Gross, 69

400 000
Kaubandus, tootmine. Oleg Grossi jae-
kaubandusketile algas koroonakriis pi-
dulikult: eelmise aasta märtsis avas OG 
Elektra uue kaupluse Jõgeval ning pärast 
seda on aktiivselt tegelenud laienemise-
ga. Nii on tema ettevõte soetanud uusi 
kinnistuid nii Kilingi-Nõmmele, Abja-
Paluojase, Mustlasse kui Sakusse, kuhu 
on peagi plaanis avada uusi toidukaup-
lusi. Koroona-aastasse jäi ka kontsernisi-
sene ümbermängimine, kus OG Elektra 
haaras enda alla logistikakeskust halda-
va PM Karotiini, kuhu koliti 2020. aasta 
alguses. Eelmiseks aastaks kuulutas fir-
ma välja dividendiks 3 miljonit eurot, 
mida küll välja ei makstud.

Grossi kulinaariaäri OG Elektra Toot-
mist haavas koroonakriis valusalt: tööta-
jad jäid haigeks, tootmismahud vähene-
sid oluliselt ning isegi suured allahind-

lused ei aidanud palju kaasa, kuna kaup 
rikneb kiiresti ning seetõttu tuli palju 
toodangut maha kirjutada. Seetõttu ot-
sustati raskes olukorras teha tootmises 
ära tootmisüksuse uuendamine. 

156. 
Veiko Tišler, 60

395 575
Majutus. Läänemaa ettevõtja, kes omab 
koos Tiit Kuuli, Maido Kivioru ja Ago 
Soomre perekonnaga Hestia Haap-
salu spaahotelli, mis varem kandis ni-
me Laine. 

Varem on ta tegutsenud transiidi äris. 
Kuulus aastatel 2009–2014 Tallinna Sa-
dama nõukokku ning on ka erinevate 
fondide ja riigi kõrval börsifirma suu-
rim eraaktsionär. 

Enam kui 20 aastat Isamaa erakonda 
kuuluv Tišler annetas sel sügisel Keskera-
konnale 5000 eurot.

157. 
Vladimir Rostovski, 57

395 143
Kaubandus. Omab poolt ASist Monotal ja 
72,5% OÜst Monotal Invest. Monotal In-
vest haldab kinnisvara Eestis ja Lätis, Mo-
notal impordib ja müüb alkoholi, eelkõi-
ge Itaalia veine. Firmade teised osanikud 
on Aleksandr Rostovski ja Anti Noor. Eel-
misel aastal oli Vladimir Rostovski Divi-
dendi TOPis 144. kohal 430 594 euroga.

158. 
Peep Pihotalo, 52

393 556
Teenused. Eesti ühe juhtiva reklaamifir-
ma AGE Com väikeosanik. Firma on ala-
tes 2005. aastast dividendina välja maks-
nud iga aasta vähemalt miljon eurot. Et-
tevõtte Baltikumi tütarettevõtted esin-
davad rahvusvahelise reklaamikontser-
ni WPP kaubamärke Mediaedge:CIA, 
Mindshare, Mediacom, Ogilvy, Ogilvy 
PR ja Grey.

159. 
Urmas Vompa, 60

390 000
Kaubandus. 1991. aastal asutatud teras-
torusid müüva Uweko suuromanik. Tei-
ne osanik on ettevõtte juhatuse esimees 
Eddy Lainurm. Võrreldes aasta varasema-
ga kahanes ettevõtte käive enam kui vee-
randi võrra, 9,1 miljoni euro peale.

160. 
Annika Tallinn, 47

387 472
Finants. Skype’i loojate investeerimisfir-
ma Ambient Sound Investments üks suu-
rimatest omanikest, koos Ahti Heinla, 
Priit Kasesalu, Jekaterina Annuse ja Jaan 
Tallinnaga. Mõlemad Tallinnad omavad 
12,2% ettevõttest. Jaan Tallinn võttis li-
saks dividendi investeerimisfirmast Me-
taplanet Holdings ning on seetõttu kõr-
gemal 81. kohal.

161. 
Ursel Kaarna, 57

385 950
Kaubandus. Magaziini kauplusketi üks 
omanikke Arvi Prantsi kõrval. Firma sai 
alguse 2000. aastal Võrus, mil avati jala-
nõude kauplus, milles müüdi Venemaal 
toodetud kummijalatseid. Nüüdseks te-
gutseb kaubakett 11 Eesti linnas, müües 
kodutarbeid ja sisustuskaupu. 

Kaarna firma Grassor müüs eelmisel 
aastal 25% osaluse Baltikumi suurimas 
linnasetootjas Puratos Malt 2,5 miljoni 
euro eest. Samas on ta endiselt firma ju-
hatuse liige ja väikeosanik läbi firmade.

162. 
Indrek Prants, 50

377 166
Kinnisvara, logistika, kaubandus. Pa-
ni rikkusele aluse 1990ndate lõpus, kui 
koos Guido Sammelselja, Armin Kõomä-
gi ja Sven Mansbergiga asutati odavpoe-
kett Säästumarket. Kolm aastat hiljem 
müüdi poekett maha Soome firmale Kes-
ko. Ajab Kõomägi ja Mansbergiga tänase 
päevani äri, omades näiteks suur osalust 
logistikafirmat Smarten Logistics.

163. 
Anton Izraeljan, 35

372 450
Finants. ALG Liisingu suurim omanik 
65% osalusega. Teised aktsionärid on 
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Eduard Kimask ja Andrei Tšenõšev. ALG 
Liising oli kunagise EVEA Panga liisin-
gufirma, mille ostis 2002. aastal Igor 
Izraeljan, kes kuulus ka EVEA Panga juht-
konda. Alates 2017. aastast on tema ase-
mel omanikeringis Anton Izraeljan. 

Lisaks Eestile tegutseb ALG Liising 
Leedus ja Poolas, kus on asutatud tütar-
firmad. Eestis on ALG Liisingul tütarfir-
ma Omega Laen AS. Lisaks laenuärile te-
geleb kontsern kinnisvaraäriga, nii ise 
arendades kui ka ärikinnisvaralt rendi-
tulu teenides.

164. 
Mare Tropp, 55

367 121
Kaubandus, tööstus. NG Investeeringu-
te aktsionär.

165. 
Teet Järvekülg, 59
Ülle Järvekülg, 60

362 843
Kaubandus. Kahekesi omavad ettevõtet 
Armadio OÜ, mille senised põhitegevus-
alad on olnud äri- ja juhtimisalane nõus-

tamine, kütuse krediitmüük ja vahenda-
mine, teemaksu seadeldiste ja kaartide 
vahendamine ning käibemaksu tagas-
tamine välismaalt. 

Tänavu mais müüsid nad kontserni 
suurima ettevõtte Port One Saksa kont-
sernile DKV Mobility Group.

167. 
Priit Mäe, 39

362 583
Logistika. Omab 70% suurust osalust eks-
pedeerimis- ja logistikaettevõttes Euroo-
pa Transpordi OÜ, kaasomanik on Mikk 
Mäe. Ettevõtte põhiline töösuund on 
Skandinaavia riigid – Soome, Rootsi, ja 
Norra. Käive on igal aastal ca miljoni eu-
ro võrra kasvanud. Firma ise autosid ei 
oma, vaid ostab vedajatelt teenust sisse. 

Eelmisel aastal oli Dividendi TOPis 
211. kohal 316 694 euroga.

168. 
Olari Taal, 68

360 000
Finants. Endine pankur ja poliitik. 
Hansapanga üks asutajatest, kes juhtis 

1990ndatel ka Eesti Hoiupanka. Hiljem 
oli Mart Siimanni valitsuses siseminis-
ter, üks Res Publica erakonna asutaja-
test ning Riigireformi Sihtasutuse asu-
tajaliige. 

Omanikutulu sai Taal oma investee-
rimisfirmast Eggera OÜ, mis paigutab 
raha nii võlakirjadesse, väärtpaberites-
se kui ka kinnisvarasse.

169. 
Peep Must, 68

357 000
Tööstus. Ehituskontserni Viljandi Me-
tall suurim omanik 35protsendise osa-
lusega. Kontserni ettevõtted toodavad 
nii väikesemahulisi metall- ja terastoo-
teid kui ka mastaapseid, keerukaid ja 
kaasaegseid projekte, keskendudes ehi-
tuslike metallkonstruktsioonide ja nen-
de osade tootmisele ning paigaldusele, 
samuti pakkudes ehituse peatöövõttu ja 
projektijuhtimist. 

Ettevõtte kõige tähtsamad turud on 
Soome, Eesti, Norra, Rootsi ja viimasel 
aastal hüppeliselt kasvanud Saksamaa. 
Kokkuvõttes vähenes kontserni müü-
gitulu siiski ligi 10%, olles 25,2 miljo-
nit eurot.

Suurepärase disainiga talvejope, mis peab nii tuult 
kui ka vett ning on hea hingavusega.

Vastab standarditele: EN ISO 20471, klass 3; EN 343 ja EN 342.

                        ilmastikukindel 
talvejope kapuutsiga

Kvaliteetsete 
tööriiete tootja!

115 €+km
POPU

LAAR
NE
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E

 info@grolls.eePeterburi tee 75, Tallinn 60 70 160Grolls Lasnamäe
www.grolls.ee

mustamae@grolls.eeLaki 30, Tallinn 60 70 155Grolls Mustamäe
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170. 
Argo Rebase, 49

355 000
Kaubandus. Puidutööstusseadmeid 
müüva EstTech Grupp OÜ omanik ja 
juht. Firma müüb, hooldab ja remondib 
alates 2000. aastast Saksa firma Weinig 
seadmeid.

171. 
Michal Martinak, 46

354 108
Kaubandus. Rehvimüügifirma Baltyre 
Eesti suurim omanik. Martinakile kuu-
lub 76,98% ettevõttest, suuruselt tei-
ne omanik on ettevõtte juht Heiki Kulu 
(12,7%). Kontserni käive jäi eelmisel aas-
tal sisuliselt samale tasemele, kui saa-
di 31,4 miljonit eurot müügitulu. Kui 
sõidu- ja pakiautorehvide talvehooaja 
müük oli endiselt languses, siis põllu-
majandusrehvide müük kompenseeris 
selle. Firma omab tütarettevõtteid nii Lä-
tis kui Leedus.

172. 
Tiit Raimla, 50

351 347
Teenused. PricewaterhouseCoopers Eesti 
juhtivpartner ning juhtivaudiitor. Raim-
la omab 35% ettevõtte aktsiatest, partne-
rid Eva Jansen-Diener ja Lauri Past mõle-
mad 20% ning ülejäänud veerand kuulub 
PwC emafirmale. Firma on enda kinnitu-
sel turuliider börsiettevõtete, avaliku hu-
vi üksuste ja teiste Eesti mõistes suurema-
te ettevõtete auditeerimisel.

173. 
Peedo Pihlak, 54

350 000
Tööstus. Kunagine Sylvesteri aktsionär 
ning endine Imavere Saeveski tegevjuht 
Peedo Pihlak omab valdusfirma Trail-
borg kaudu osalusi kinnisvaraarenduses 
ning puiduäris. Kuna Trailborgi eelmise 
aasta aruannet ei olnud esitatud, siis on 

dividendisumma võetud 2019. aasta ka-
sumi jaotamise ettepanekust. 

Koos viie äripartneriga omab Pee-
do Pihlak täielikult puitliistude tootjat 
Combiwood, suurosalust saematerjali-
tootjas Combimill Sakala ning lenkide ja 
liistude valmistajas Vindor. Kaks viimast 
said augustis loa osta poole firmast Puit-
Profiil, mis tegeleb liimpuidust akna- ja 
uksedetailide tootmisega. Eelmise aasta 
lõpus koondas Pihlak koos partneritega 
ärid kontserni Combiwood Grupp OÜ al-
la. Lisaks omab Pihlak 47,5% osalust puit-
pelletite tootjas Warmeston, mille müü-
gitulu ulatus eelmisel aastal 46,4 miljo-
ni euroni. 

173.
Peep Kuld, 49

350 000
Tööstus, kaubandus. Pakirobotite ja pa-
kiautomaatide arendaja Cleveron ning 
veebikaubamaja ON24 teine suurem 
omanik Arno Küti kõrval. Omanikutulu 
teenis enda valdusfirmast Bagira.

175. 
Hannes Tamjärv, 60

348 000
Finants, kinnisvara. Kunagine Hansapan-
ga juht ja Rocca al Mare kooli asutaja võt-
tis dividendi firmast HTB Investeeringu-
te OÜ, mille kaudu investeerib Tamjärv 
nii väärtpaberitesse kui kinnisvarasse. 
Viimases Investorite TOPis, mis järjes-
tab Tallinna börsi erainvestorid, oli Tam-
järv 19. kohal. Tamjärvele kuulub inves-
teerimisfirma kaudu 66 243 EfTEN Ca-
pital III fondi osakut ning 130 111 LHV 
Groupi aktsiat.

176. 
Tatjana Liksutova, 42

347 196
Tootmine, logistika, kinnisvara, kauban-
dus. Peamiselt Venemaal äri ajanud rah-
vusvahelise kontserni Transgroup Invest 
varade jagunemise järel liikus Tatjana 
Liksutova osa firmasse TOR Property OÜ. 

Äriregistrist kustutatud Transgroup 
Invest asutati 2000. aastal ning selle 
omanikud peitsid end algselt Gibralta-
ril, kuhu liikusid kümnete Venemaal te-
gutsevate firmade osalused. 2001. aastal 
said firma omanikeks Glinka ning Mak-
sim Liksutov. Liksutovist sai 2012. aastal 
Moskva abilinnapea, misjärel peagi la-
hutas ta Tatjana Liksutovast ning Trans-
group Investis liikus osalus 2013. aastal 
viimasele. 

Nüüdse jagunemise järel läks Liksuto-
va firmasse kontorihoone ja parkimisma-
ja Jõe tänaval. Samal aadressil omab ta ka 
suurosalust Itaalia toite pakkuvas resto-
ranis Gianni. Kinnisvara koguväärtus on 
5 miljonit eurot, kuid suurema osa varast 
moodustavad siiski investeeringud Vene-
maal, kus tütarettevõtted tegelevad rei-
sijate ja kaupade veo organiseerimise-
ga, veeremi etteandmise organiseerimi-
sega, ekspedeerimise ning muu kauban-
dustegevusega.

Viimase aasta jooksul vähenes TOR 
Property bilansimaht oluliselt, 13 mil-
joni euro võrra. Kahjum pärines nii käi-
bevara allahindlusest kui ka sidusette-
võtjate kahjumist. Kõige enam kanna-
tas kahju Moskvas lennujaamatranspor-
ti pakkuv firma AeroExpress. Samas kas-
vas oluliselt Vene transpordifirma Del-
ta-Trans-Invest OOO väärtus, 5,5 miljo-
ni euro võrra.

Korduvalt Dividendi TOPis kõrgetel 
kohtadel olnud Liksutova on ka suuru-
selt kolmas Tallinna Vee aktsionär ja te-
ma dividenditulu tuligi pealinna vee-
ettevõttest.

177. 
Ermo Kosk, 39
Anton Sigal, 39
Gerli Kivisoo, 39
Martin Triipan, 42
Ants Nõmper, 44
Arne Ots, 45
Martin Käerdi, 46
Toomas Vaher, 47
Risto Vahimets, 47
Raino Paron, 56
Sven Papp, 58
Jüri Raidla, 64

340 991
Teenused. Eesti ühe suurima advokaadi-
büroo Ellex Raidla partneritele maks-
ti eelmisel aastal välja 4,1 miljonit eu-
rot omanikutulu. Nüüdseks kuuluvad 
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partnerite sekka veel Marko Kairjak ja 
Martin Mäesalu. Büroo teenis mullu 11,7 
miljoni eurose käibe juures 6 miljonit 
eurot maksueelset kasumit. Ellex Raidla 
on ka üks arvamuslugude konkursi Edu-
kas Eesti toetajaid. 

189. 
Marina Kotkas, 42
Peeter Kutman, 48

340 793
Teenused. Advokaadibüroo COBALT 
partnerid. Kotkas on büroo pangandus- 
ja finantsõiguse valdkonna partner ja Ve-
ne töögrupi juht. Kutman on ühinemis-
te-omandamiste valdkonna juht.

191. 
Lauri Kinkar, 39

339 150
Info ja side. Tartu IT-ettevõtja, kes on ede-
tabelis tänu firmale Mobi Solutions, mis 
eelmisel aastal müüs oma osaluse ette-
võtetes Fortumo, Pipedrive ning Plumbr. 
Saadud tulust maksis firma dividendina 
välja 4,5 miljonit eurot. Läbi firmade on 
ettevõtte suurimad omanikud Veiko Rai-
me, Rain Rannu, Veljo Otsason, Janek Pel-
lo ja Linnar Viik. Tütarettevõtet Messente 
juhtiv Kinkar on ainukesena edetabelis, 
kuna on suurim eraisikust omanik (7%), 
teiste valdusfirmadest pole näha dividen-
di lõplikku välja maksmist. Kinkar teenis 
omanikutulu ka Messentest. 

Mobi on investeerinud ka Bolti, Veriffi, 
Nevercode’i ja Click & Grow’sse. 

192. 
Jaak Sulg, 68

333 116
Tööstus. Tegutsenud Viljandimaal kolm 
aastakümmet ettevõtjana ning sai sel-
le eest Viljandi linnalt sel aastal elutöö 
preemia. Aktiivsest tööelust on Tõrvas-
se kolinud Sulg enda sõnul küll taandu-
nud, kuid jätkab nüüdki kümnes ettevõt-
tes juhatuse liikme, aktsionäri või nõu-
kogu liikme rollis, mistõttu pälvis keva-
del ilmunud Otsustajate TOPis 29. koha. 

Tema üks vanemaid ettevõtteid on AS 
Viljandi Metall, millest võttis 207 771 eu-
rot omanikutulu. Ülejäänud dividend 
pärineb Viljandi KEKist, millele kuulub 
Männimäe külalistemaja.

193. 
Cristian Albeiro 
Carmona Hernández, 28

330 000
Info ja side. IT-firma Horizon-Agency (äri-
nimega Orienta United Agency OÜ) asu-
taja. Ettevõte alustas tegevust 2019. aastal 
ning tegeleb tarkvaraarenduse ja prog-
rammeerimisega. Eelmisel aastal tee-
nis firma ligi kolm korda rohkem kasu-
mit kui müügitulu tänu investeeringu-
tele krüptorahadesse. Eelmise aasta lõ-
pu seisuga kuulus firmale 35,99 bitcoini 
ja 10 743 ethereumi. Kui krüptoraha on 
endiselt alles, on nende väärtus tõusnud 
45 miljoni euroni.

194. 
Karla Polli, 45

329 705
Kinnisvara, tööstus. Metsanduskontser-
ni Sylvesteri ühe looja Mati Polli poeg, 
kes teenis dividendi nii perekondlikust 
valdusfirmast Tristafan kui ka tema en-
da investeerimisfirmast Navitas. Navi-
tasele kuulub 40,82% ettevõttest Bepco, 
mis toodab ja transpordib plastist kas-
te. Ettevõtte kliendid on peamiselt toidu-
ainetööstused. Lisaks Baltikumile tegut-
seb firma Ukrainas, Poolas ja Bulgaarias. 

195. 
Vladimir Kuzovkov, 62

326 544
Tööstus. Ettevõtte Falkonet Metall üks 
omanikest ning juhatuse liige. Firma 
toodab metallmööblit. Klientideks on 
näiteks tootmisettevõtted, majutusasu-
tused, tervisekeskused, kaubanduskes-
kused, lasteasutused ja laod. Enamik 
kaubast läheb ekspordiks, peamiselt 
Soome. Eelmisel aastal oli Kuzovkov Di-
videndi TOPis 210. kohal 319 099 euroga.

196. 
Nikolai Gurei, 60
Vjatšeslav Zolotarjov, 70

325 273
Kaubandus. Eesti suurima klaasist sau-
nalahenduste tootja Andres omanikud. 
Gurei ja Zolotarjov võtsid mõlemad di-

videndi kokku kolmest ettevõttest: li-
saks Andrese Grupi ASile said mehed di-
videndi kontoriseadmete hulgimüüjast 
OÜst Avtrades ning lehtklaasi hulgimüü-
jast AS A.I. Glass.

198. 
Toomas Juhani, 56

325 000
Tööstus. Maag Grupi kolmas omanik Ro-
land Lepa ja Aivar Saarma kõrval. Maag 
Grupi juhatuse liige Juhani omab suurest  
toidutööstuskontsernist veerandit. Too-
mas Juhani vend Tiit Juhani omab aian-
dusäri Plantex, mis tegutseb brändi Ju-
hani Puukool all.

199. 
Toomas Villo, 41

324 346
Kaubandus. Villole kuulub ettevõte Eu-
rosec, mille peamine tegevusala on mili-
taar-, korrakaitse-, pääste-, ohutus- ning 
turvavarustuse müük. Muu hulgas tege-
letakse tootearenduse ning ka tootmise-
ga. Kaupa tarnitakse nii Eesti, Läti kui ka 
Leedu kaitseväele, samuti politsei- ja pii-
rivalveametile, päästeteenistusele ning 
Leedu politseile. Firma jaoks oli eelmine 
aasta vaieldamatult edukas: kui seni kõi-
kus käive natuke enam kui miljoni euro 
juures, siis eelmisel aastal kerkis see 18,2 
miljoni euroni. Kasum kerkis enam kui 
15 korda, 5,1 miljoni euroni. Kasv tugi-
nes suures osas eksporditurgudega seo-
tud pikaajaliste raamlepingute realisee-
rimisel ning samuti pandeemiast tin-
gitud suurenenud isikukaitsevahendi-
te nõudlusel.

200. 
Nerijus Grušnius, 46

321 666
Kaubandus. Leedu tööstur, kes omab Ees-
tis 1999. aastal asutatud ettevõtet Baltic 
Pulp & Paper. Ettevõtte peamised tege-
vusalad on kraftpaberi, kartongi, tsellu-
loosi ja saematerjali müük. Eelmine aasta 
oli keeruline: kui globaalselt kukkus pa-
beri- ja puidutöötlemise toodete müük 
umbes veerandi võrra, siis Baltic Pulp & 
Paperi ärimahud vähenesid ligi 90 prot-
senti. Samuti ootab firma, et kraftpaberi 
globaalne langustrend pöördub.

Lisaks paberimüügile omab ettevõt-
te kinnisvara Tallina vanalinnas, kus pa-
kub majutusteenust. Kinnisvaras soovi-
takse sel aastal oma tegevust ka laien-
dada.  

Dividendide TOP   |   202146  






	dividendide_top_1612001
	dividendide_top_1612002
	dividendide_top_1612003
	dividendide_top_1612004
	dividendide_top_1612005
	dividendide_top_1612006
	dividendide_top_1612007
	dividendide_top_1612008
	dividendide_top_1612009
	dividendide_top_1612010
	dividendide_top_1612011
	dividendide_top_1612012
	dividendide_top_1612013
	dividendide_top_1612014
	dividendide_top_1612015
	dividendide_top_1612016
	dividendide_top_1612017
	dividendide_top_1612018
	dividendide_top_1612019
	dividendide_top_1612020
	dividendide_top_1612021
	dividendide_top_1612022
	dividendide_top_1612023
	dividendide_top_1612024
	dividendide_top_1612025
	dividendide_top_1612026
	dividendide_top_1612027
	dividendide_top_1612028
	dividendide_top_1612029
	dividendide_top_1612030
	dividendide_top_1612031
	dividendide_top_1612032
	dividendide_top_1612033
	dividendide_top_1612034
	dividendide_top_1612035
	dividendide_top_1612036
	dividendide_top_1612037
	dividendide_top_1612038
	dividendide_top_1612039
	dividendide_top_1612040
	dividendide_top_1612041
	dividendide_top_1612042
	dividendide_top_1612043
	dividendide_top_1612044
	dividendide_top_1612045
	dividendide_top_1612046
	dividendide_top_1612047
	dividendide_top_1612048

