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Kõik sai alguse golfist 
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Mõtle globaalselt – tegutse lokaalselt
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Madala sisendhinnaga energia – Eesti majanduskasvu mootor 
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 Gaasi konkurentsivõimeline hind (madal 

omahind) on majanduskasvu sisend

 Gaas on lahendus puhtale transpordile, 

eriti linnatingimustes

 Gaas on tööstuslikus tootmises oluline 

tooraine

 Gaas on puhas, kõrge kütteväärtusega



Eestis vähe suuremahulisi investeerimisvõimalusi 
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 Infortar oli just Estonian Air`st

ilma jäämas

 Suuri ettevõtteid Eestis vähe kuhu

investeerida

 Idufirmasid palju, mis on pigem 

tehnoloogilised arendusprojektid  



Infortar AS investeerimise põhimõtted
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 Üles ehitada hästi toimivaid ja turul 

olulist positsiooni omavaid 

ettevõtteid, panustades Eesti 

majanduse arengusse

 Investeerime ettevõtmistesse, mis 

toetavad investeeringute omavahelist 

sünergiat

 Olla aktiivne investor, osaleda 

otsustusprotsessis ning võtta vastutust

 Ainulaadne kompetents suurte 

investeeringute juhtimises



2016 – teguderohke aasta



2016 – teguderohke aasta2016 – teguderohke aasta

Ettevõtete arv

Grupi ettevõtete kogukäiveTöötajate arv

Varade maht

2015 2016 2015 2016
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+20% +25%
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Infrastruktuuri ja teenindusettevõtted Kinnisvarainvesteeringud

Tallink Grupp Eesti Gaas

Tallink Takso Printon/Vaba Maa

Gastrolink H.T. Valuuta

Sea Images Tallink Tennisekeskus

Tallink Hotels kinnisvara

Fastinvest Infor Invest

Tallink City/Inf Maja 
MAjaa

Tallink Tennisekeskus

Hiiu Terviselinnak Vana-Posti



Ülevaade Infortarist
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Infortar AS on Eesti üks suuremaid

investeerimisettevõtteid 

Infortar AS

 Omakapital - EUR 418 milj

 Aktivad - EUR 596 milj

Laiendatud grupp

 Müügitulu - EUR 1,2 mld

 Töötajate arv – 8 000 

 Investeeringud 2016.a. - EUR 340 milj



Eesti Gaasi ost – ülevaade tehingust
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Eesti Gaasi väljaostmise protsess
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Veebruaris aktsiate ost Fortumilt (51,4%)

Mais aktsiate ost Gazpromilt (37%)

Augustis aktsiate ost Iteralt (10%)

Detsembris aktsiate ost väikeaktsionäridelt (1,6%)

Ettevõte 100% Eesti kapitali omanduses



Tänusõnad
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Suured tänud toetava suhtumise ja koostöö eest! 



Mis protsessi juures üllatas
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 Energiasektor ei toimi turumajanduse tingimustel  

 Energiasektor on kaldu üksikute huvigruppide poole

 Gaasiäri on pikalt olnud diskrimineeritud positsioonis

 Energiamahukatel tööstustel pole erisusi 

 Eesti Gaasis on väga kõrge kvalifikatsiooniga 

personal

 Gazpromi suhtumine läbirääkimistel oli 

professionaalne



Riskid
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Venemaa poliitiline 

risk

Suur mõju

Suur tõenäosus

Väike tõenäosus

Väike mõju

Eesti poliitiline 

risk
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Kõige puhtama ja kõrgema väärtusega kütust 

maksustatakse kõige rohkem

Maagaasi aktsiis tõuseb kuue aastaga 3,4 korda: 

 5 -15 korda kõrgem, kui teistel Balti riikidel ja Poolal

 2 korda kõrgem, kui teistel kütuseliikidel

Maagaasi maksustamine
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Euroopa Liidu seisukoht

 Kütuseaktsiisimäärad peaksid olema seotud nende keskkonnamõjuga, 

saastetasemega

 Eestis täpselt vastupidi - gaasi põletamisel tekkiv CO2 maksustatakse 2 

korda kallimalt kui raskel kütteõlil ja 5 korda kallimalt kui söel ja põlevkivil

 Peenosakeste saaste järgi on gaas maksustatud 25 000 korda ja 98 000 

korda kallimalt

 Pariis, Madriid, Ateena ja Mexico keelavad 2025.a. diiselmootoritega 

sõidukid, kuna diiselkütuse põlemisel tekib kõvasti tahma ja muid 

saasteaineid, mis ohustuvad inimese tervist
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Mõjud ja tagajärjed

 Ekspordile orienteeritud energiamahukate ettevõtete 

konkurentsivõime kaob 

 Uusi investeeringuid ei julgeta teha

 Vähemalt 100 000 kodutarbijat tunnevad hinnatõusu

 Maagaas on kaugküttes hinda tasakaalustav tegur



AS Eesti Gaas täna 
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Suurim maagaasi 
jaotusvõrguettevõte

1475 km trasse,

42 000 tarbimispunkti

8 esindust üle Eesti,

99 töötajat

Käive 18,5m

EBITDA  0,8m

Puhaskasum 0,6m

Maagaasi ja elektri müük 

5 CNG tanklat

100 000 gaasi lõpptarbijat

2 500 elektri mõõtepunkti

8 esindust üle Eesti, 

64 töötajat

Käive 96m

EBITDA 11,6m

Puhaskasum 7,2m

Gaasi-, vee-, 
kanalisatsiooni- ja 

küttetorustike ehitus

Hoonesisesed süsteemid

Referentslabor

3 esindust üle Eesti,

38 töötajat

Käive 3,7m

EBITDA 0,4m

Puhaskasum 0,3m



Strateegilised võimalused
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Soome ja 
Baltimaade gaasi 
hulgituru 
avanemine

Konkurentsi 
tihenemine Eesti 
jaeturul 

MUUTUSED 
GAASITURUL 1. Alustada gaasi 

kauplemisega 
lähiriikides 

2. Laiendada 
gaasi ostuportfelli 

1. Laieneda teiste 
energiatoodete 
jaemüüki

2. Minna kliendile 
liitumispunktist 
lähemale

3. Muuta jaemüügi 
organisatsiooni 
efektiivsemaks

VÕIMALUSED 



Eesti Gaasi strateegilised eesmärgid
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Müügimahu kasv

Uued tooted / teenused

Efektiivsus

Kliendi rahulolu

Töötajate põhioskuste tugevdamine

Digitaliseerimine

Riskijuhtimine



Tegevussuunad
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Maagaasi müük (GWh) 4 019 

Elektri müük (GWh) 10 

CNG müük (GWh) 36 

LNG müük (GWh) 0 

Võrguteenuse müük (GWh) 4 284 

Energia tootmine (GWh) 0,1 

Ehitus (mEUR) 5

2015.a.



Maagaasi turg

23

 Maagaasi tarbimist on vähendanud energiasääst 

ja biokütuste kasutamise kasv kaugküttes

 Gaasi tarbimise kasvu hakkavad edaspidi 

vedama lokaalsed lahendused ja kasutus 

transpordis

 89% maagaasist on tarbitud EG jaotusvõrgu 

kaudu

 Maagaasi on Eesti Gaas importinud Gazpromilt, 

LNG-d on võimalik importida Klaipeda terminalist



Turuhinnad
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 Maagaasi tulevikuhinnad püsivad suhteliselt

madalal nafta hinna ja LNG ülepakkumise tõttu

 LNG ülepakkumine võib kesta veel 5 kuni 10

aastat

 Gazprom müüb oma gaasi järjest rohkem

turuhinnaga (oksjonid, hinna sidumine Euroopa

gaasibörside hindadega)

 Muude energiahindadega võrreldes on gaasi hind

(koos võrgutasuga) väga konkurentsivõimeline



Baltimaade gaasiturg
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 Leedu varustab end 2016. aastal peamiselt

Klaipeda LNG terminali kaudu

 Terminali võimsus 4bcm aastas on piisav

Baltimaade vajaduse katteks, kui kasutada

Incukalnsi hoidlat puhvrina

 Baltimaade varustuskindlust täiendavad

tulevikus Leedu-Poola gaasiühendus (GIPL) ja

Eesti-Soome gaasiühendus (Baltic Connector)

 Klaipeda terminali kaudu jõuavad Euroopa

gaasihinnad ka Baltimaade gaasiturule



Eesti Gaas - maagaasi müügimahud
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CNG müük 
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 Alates septembrist sõidavad 9 Tallinki taksot CNG-ga

 Turgu mõjutab Eestile siduv EL eesmärk saavutada 2020 
aastaks taastuvenergia 10% osakaal transpordis

 VV määrus „Alternatiivsete kütuste suurendamine 
transpordis“ (biogaas) 

+ 29%

Eesti Gaas AS - CNG müügimahud



Gaasi tarbimine USA ühistranspordis 
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Allikas: http://www.afdc.energy.gov/data/

Gaasi tarbimine ühistranspordis on kasvutrendis. 

22% USA kaugsõidu bussidest kasutab kütusena gaasi (CNG, LNG).



Lokaalsed mikro-koostootmisjaamad
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 Kõrge kasutegur (kuni 96 %)

 100 % täisautomaatsed lahendused

 Investeeringu tasuvusaeg ca 5 aastat

 Energiakulude sääst ca 30-40 % aastas

sõltuvalt lahendusest

 Kütus - maagaas 

 Tagatud kõrgem energiavarustus-

kindlus

 Võimalik paigaldada nii uude kui ka 

olemasolevasse hoonesse



Megastar – suurim LNG tarbija Eestis  
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LNG kasutamise eelised  
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99% vähem

SOX

97% vähem

NOX

40% vähem

CO2

99% vähem

tahma-
osakesi

40% vähem

müra



LNG punkerdamine Eesti Gaasi poolt  
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 Punkerdamise eesmärgiga on ettevõttelt Gofa tellitud 8 
kaasaegset LNG poolhaagist 

 Kõik poolhaagised on varustatud võimsate 1000 l/min 
krüogeensete pumpadega

 Kasutatud on kõrgeima taseme ohutusalast tehnoloogiat



Punkerdamise protseduur  
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Punkerdamise protseduur 
toimub üheaegselt kahe 
poolhaagise 
tühjendamisega 
pumpadega

Kasutatakse nn kuivasid 
kiirühendusi

0-emissioniga 
punkerdamise 
operatisoonid!



Maagaasi nõudluse ja pakkumise 

trendid maailmas
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Gaasi osakaal EL-28 energia lõpptarbimises on ca ¼ 
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Maagaasi tarbimine on maailmas kasvutrendis  
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Maagaasi tarbimise prognoos aastani 2030 (Trillion Cubic Feet)

Allikas: https://www.eia.gov/outlooks/



Gaasi nõudlus Euroopas suureneb, tootmine langeb  
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Allikas: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4132467/31F06068D66C7A5CE053C92FA8C02D9D.pdf

(bcma)



Gaasi tarbimine Eestis vs EL-28 
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Allikas:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=t2020_rk210&language=en&toolbox=data

Gaasi tarbimisel on Eestis võrreldes EL keskmisega kõvasti kasvuruumi

Gaasi osakaal majapidamiste  energiatarbimises EL (%)



LNG laevade punkerdamine – kasvav turg
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Allikas: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/07/NG-99.pdf

LNG laevade punkerdamisest saab alates 2020 kõige kiiremini 

kasvav LNG turg maailmas

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/07/NG-99.pdf


LNG laevade punkerdamine – kasvav turg
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Näiteks Carnival Corporation on sõlminud lepingud kolme 

180 000 tonnise LNG laeva tellimiseks (kokku plaanib ehitada seitse) 

Allikas: https://malcolmoliver.wordpress.com/tag/lng-ship-fuel/



USA - gaasi nõudluse kasv tööstuses  
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Gaasi tarbimine Bcf / päevas

USAs prognoositakse, et odavam maagaas käivitab 

töötleva (keemia) tööstuse "renessansi" 



Maagaasi-mahukad investeerimisprojektid USA-s
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Allikas: Outlooks on Industrial Sector Demand for Natural Gas. An Evaluation Using the CEE Industrial Projects Database 
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Maagaasi-mahukad investeerimisprojektid USA-s
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Allikas: Outlooks on Industrial Sector Demand for Natural Gas. An Evaluation Using the CEE Industrial Projects Database 

Gaasiga seotud tulevikuinvesteeringutest USA-s suunatakse suurem osa   

etüleeni ja lämmastiku tootmisesse



Materjalid / tooted, kus prognoositakse kasvu ... 
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Materjalid Tooted

Silikoonid Viskoos Ammoniaak-väetised

Vaigud Atsetaat Värvid

Liimid Spandex Kemikaalid kosmeetikas 

(huulepulgad, küünelakid) 

Sünteetilised 

kiudained

Lastex Süsinik-fiiber

(nt lennukiehituses)

Kompostiit-materjalid Kevlar (militaartööstus)

Polüester PVC torud

Akrüül Vinüül

Nailon

Allikas: Outlooks on Industrial Sector Demand for Natural Gas. An Evaluation Using the CEE Industrial Projects Database 

... madala gaasi hinna tõttu



Kokkuvõte 
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 2016 a. toimunud Eesti Gaasi omanikevahetus tähendab põhimõttelist

muutust, sest passiivsed investorid on asendunud kodumaise

kapitaliga, millel on suur (ja Eesti riigiga ühine) huvi kasvada koos

ekspordi- ja uute investeeringutega töötlevas tööstuses.

 Gaasi tarbimine on maailmas kasvutrendis ning Eestis on gaasil

energiamajanduses, tööstuses ja transpordis kõvasti kasvuruumi.

 Läbimurre praegusest seisakust 4-5% majanduskasvule saab Eestis

tulla vaid avatud valitsemisest, mille sisuks on pidev dialoog ja koostöö

ettevõtjate ning riigi vahel.

 Energiasektoris on tähtis mitmekesisus – gaasil selles oluline roll!



TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 

Ain Hanschmidt 

Eesti Gaas AS nõukogu esimees 
Infortar AS juhatuse esimees


