
ÜLEVÕTMISED

Madal hind ja usalduse kasv
meelitasid investoreid.
Tänavu tehingute arv tõuseb

HANNESSAFIV

Mullu toimus Baltimaades ettevõtete ülevõt-
mistehinguidkolmandiku võrra enam kuI2009.
aastat Tänavu võib oodata investeerimishu-
vi kas vu nii Eesti kui ka Läti-Leedu vastu. Ühelt

poolt näitab mullune kasv usalduse taastumist
siinse ärikeskkonna vastu, teisalt said Skandinaa-
via investorid end mudaks hinnaga Surule osi a.

"See võis olla tingitud pankade agressiivse-
mast käitumisest probleemklientidele imte oma-
nike leidmisel ning arves! iides senini kestvai lik-
viidsuskriisi, on see hea aeg skandinaavlastel Bal-

timaadest odavalt varade ostmiseks,'' kommentee-
ris investeerimisfondi AmberTrust siinsel tegevusi
koordineeriv Indrek Kasela.

"Huvi kasvu on selgelr näha, aga fakt on see, et
alates 2008. aastasi ei ole iilil egi suuremat fondi
Baltimaade investeeringute jaoks loodud. Võima-
lused on head, aga kui välisinvestorit ei endi! on kõ-
dus probleemid, ei hakka perifeeriaga keegi tege-
lema," märkis i a. Kasela sõnul oleks selleks, et jää

päriselt liikuma laheks, tarvis vähemalt 5-GBaLli-
suunalise fondi turule tulekul.

AmberTrust i enda fondidtänavnuusi investee-

ringuid ei plaani. "Vajadusel anname oma ettevõ-
tetele lisaraha õule ettevõtete omandamiseks. Uue

fondi loomise mõiie(lonliikvrf.Kiiii^evnst alus-

tame, uimame teadu," lisas Kasela.

Taitimeniäe:aastaalgustihe."Aasta algus on ol-
liud tihedam, projekte, millega tegeleda, on roh-
kem kui aasta tagasi," kinnitas teiste teenuste seas

ka ühinemisi ning ülevõtmisi nõustava Redgaie

Capilali juhatuse liige Aare Tammemäe.
Tema sõnul on praegu Baltimaades aktiivseks

muutunud välisinvestorid, kes põhiosas pärit naa-
bermaadest. "Näiteks Skandinaavia investorid,

aga ka Venemaalt. Ka sealpool on aktiivsus kas-

vanud kas siin uute ettevõtete rajamiseks või os-

tudeks. Kindlasti saab olema aktiivne aasta," hin-
das Tammemäe.

Samas tuleb tema kinnitusel arvestada, et

uhinemis- ja ülevõtmisi ellingule aktiivsus ? aga
ka esmaemissioonide arv ? on kasvanudkogu maa-
ilmas. Osaliselt kandub see üle ka Balti riikidesse.

"Tehingute arvja mahl oli eelmisel aastal niitu kor-
da suurem kui 2009. See lähendab, et investorid on

enesekindlust juurde saanud," sõnas Tammemäe.

Helmist aastat Baltimaades iseloomustab tema sõ-

nul see, et suuremaid tehinguid tegid strateegili-
sed investorid, kes otsisid võimalusi laieneda. Siin

on heaks näitelu. Norra suurkontserni Orlda tütar-
ettevõte FdixAbha, mis ostis Oliver Kmudall Kale-

vi sokolaadivabriku.
Kuid Tammemäe sõnul iuleb usalduse taastu-

mist silmas pidades vaadata, millist rolli mängi-
vad tund eraknpilniilbndid. "I jnkapii alitbnti ide

tehrudtelünguidonveelvähe,aganeidon.Seeon
positiivne märkja näitab, et investorite usaldus re-

giooni vastu taastub, nad näevad siin kasvu ja on
huvitatud sisenema," selgitas ia.

Sorainenil tõ6s 15 tehingut. Advokaadibüroo
Sorainen partner Toomas Prangli kinnilas, ei nen-
de bürool ett evõt ei e ülevõtmisi ja ühinemisi ette
valmistades tänavu tood jagub. "Piltlikult öeldes

? kui eelmine aasia samal ajal oli veel pilkane oo,
siis praegu on päike juba selgelt taevapiiri tagant
väljas,"sõnasia.

Soraineni Tallinna kontoris on käsil umbes 15

uhinemis- ja ülevõtmistehingut, millest pooled
on Balti riikide mõistes suuremahulised ? kuni
150 miljonit eurot. "Usun, et ka tehingute lõpule-
viimiseprotsent on oluliselt srmrem kui eelmistel
aastatel," sõnas Prangli.
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gu id tegeva
BaltCapi
juhtivpartneri
Peeter Saksa
sõnul kasvab
investeeri-
misaktiivsus
tänavu kõigis
Balti riikides.

30
protsendi võrra ligi-
kaudu suurenes itiul-
lu ülvõtmistehingu te
arv Balti riikides. Ole
3,5 miljoni euro maks-
vaid tehinguid oli 23,
s.o kuue võrra rohkem
kui 2009. aastal.



BaltCap:
aktiivsus kasvab
Erakapitaliinvesteeringuid te-

geva BaltCapi mullusest nel-
jastinvesteeringustkolm mah-
tus väärtuse poolest ka Balti-
maade 20 suuremahulisema
tehingu sisse. Näiteks sisene-
ti Eestis ehitusfirmasse Teede
REV-2 ja lennukite hooldusega
tegelevasse AirMaintenance Es-

tonia ASi.

BaltCapi juhtivpartneri Pee-

ter Saksa sõnul soovivadnad tä-
navu oma arengut samas tem-

pos jätkata. "Ma ei saa lubada, et
tänavu tuleb rohkem investee-

ringuid, aga ilmselt samal tase-

mel," sõnas ta. Investeerimisak-
tiivsus kasvablema sõnul kõigis
Balti riikides.

O
Ülevõtmine jätab ettevõtte ellu
JOAKIMHELENIUS
nvc;t:r. [ricor Lüpit:li:uuromDnik

Eesti majandus ja rahandus kannatasid kriisis
palju rohkem kui Skandinaavia. Tõenäoliselt
tähendab (eelmisel aastal - toim) rohkem tehin-
guid seda, et tugevamad Skandinaavia ettevõtted
on olukorda ära käsutanud ja saanud võrdlemi-
si odavalt kohalikke ettevõtteid üles osta. See on
tegelikult tervislik, sest mitmed ettevõtted po-
leks teisiti säilinud ja on üle võetud tugevamate
pooli. Kindliisl unne Eesli sulil es on laast unud ja
ma usun, ei 2010. aasi ai oli suurosa londilise kas-

vusL seotud euroga.
Pikas perspektiivis peaksime oma pangasüs-

teemi tugevdama, et Eesti ettevõtted ei peaks
kannatamaja maksma finantsteenuste eest kõr-

gemat hinda kui Skandinaavias. Ma tahaks tule-
vikus näha, et Eesti ettevõtted saaksid rahvus va-
helises finantskriisis vähem kannatada kui Soo-

me ja Rootsi omad ning saaksid ise sealseid ette-
võtteid üle võtta.

Investoreid otsitakse häda sunnil
TOOMAS PRANGLI
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Majanduslanguse faasis oli uhinemis- ja üle-
võtmistehingute aktiivsus üle maailma olu-
liselt madalam. Siin ei olnud Eesti ja Balti rii-
gid mingiks erandiks. Majanduskriisis toimuvad
suuremad tehingud tavaliselt erinevate stratee-

giate ümbervaatamisega seonduvalt. Paljud ette-
võtted on otsustanud keskenduda põhilistele või
tulutoovatele valdkondadele ning müüa ülej ää-
nud äritegevused. Uusi investoreid otsiti ka hä-
da sunnil täiendava finantsinvesteeringu või käi-

bekapitali vajadusel, sest pangad olid möödunud
aastatel sisuliselt kraanid kinni keeranud.

Kuna ettevõtted tegelesid põhiliselt oma tege-
vuse ümberkorraldamisega ja erinevate kriisivas-
lasle kailsemehhan ismide loomisega, siis pandi
paljud laienemisplaan id kalevi alla.
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Mullused suurimad
ülevõtmised Leedus
23 'ðuu 1r"at ü evõtfist Eal: nUidd'=2O'IO aastal,

miügihhra arg

TILTRAGROUP.Leedu

ostja: Trakcja Polska

summa: 196,3 mln eurot
GEONAFTA GROUP, Leedu

ostja LOTOS Petrobaltic
summa: ei avaldatud
BALTIJOSL AIVU STATYKL A, Leedu

ostja: BLRT Grupp
summa: ei avaldatud
TALLINNA VESI, Eesti

ostja: Veolia Water
summa: ei avaldatud
NORIMA, Eesti

ostja: Autoliv Inc

summa: 38 mln eurot
CITADELE BANK A, Läti

ostja: EBRD

summa: 36,6 mln eurot
VILNIAUSPERGALEGROUP.Leedu

ostja: Mieszko
summa: 31,9 mln eurot
NACIONALINEFARMACIJOSGRUPE.Leedu

ostja: Central European
Pharmaceutical Distribution
summa: 24,5 mln eurot
K ALEV CHOCOL ATE FACTORY, Eesti

ostja: Felix Abba
summa: ei avaldatud
AIR MAINTENANCE EESTI, Eesti

ostja: BaltCap
summa: ei avaldatud

WEBMEDIAGROUP.Eesti

Enterprise Venture Fund

summa: 7 mln eurot
ALEXELA OILI 22 TANKLAT, Leedu

ostja: Neste Oil

summa: ei avaldatud
KELPROJEKTAS, Leedu

ostja: BaltCap
summa: ei avaldatud
KOHTL A-JÄRVE SOOJUS, Eesli

ostja: VKG Energia
summa: 5,6 mln eurot
TREV-2 GROUP, Eesti

ostja: BaltCap
summa: ei avaldatud

MELNAKAFIJA.Läti
ostja: Lofbergs Liia

summa: ei avaldatud
M-2, Läti

ostja: Girod International
summa: 4,85 mln eurot
K ABELINIAI RYÐiy TINKLAI AND TRIGE-

RIS, Leedu

ostja: Viginta
summa: 4,38 mln eurot
AEROC INTERNATIONAL, Eesli

ostja: Yaico

summa: 4,33 eurot
NAUJOJIENERGIJA. Leedu

ostja: Freenergy and Vardar Eurus

summa: ei avaldatud
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Ma ei saa
lubada,
et täna-
vu tuleb
rohkem
investee-
ringuid,
aga ilm-
selt samal
tasemel.

BaltCapi
juhtivpartner
Peeter Saks


