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Enefit Green 

Riik: piirkondlik projekt 

Projekti number: 52137 

Ärivaldkond: Euroopa energeetika 

Teate liik: RIIK 

Keskkonnakategooria: B 

Heakskiitmise lõppkuupäev: 29. sept 2021 

Olek: hüvitamisel 

Projekti kokkuvõttev dokument 
avaldatud: 

9. november 2021 

 

Projekti kirjeldus 

11,8 miljoni eurone omakapitaliinvesteering Enefit Green ASi (edaspidi „Enefit Green“, „äriühing“), 
Balti piirkonna taastuvenergiaettevõtte esmasel avalikul pakkumisel (edaspidi „IPO“). Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga poolne märkimine moodustas 6,7% IPO käigus emiteeritud uutest 
aktsiatest, mis võrdub 1,5%-ga ettevõtte koguosalusest. Äriühingu aktsiad on noteeritud Tallinna 
börsil ning 21. oktoobril 2021 lisati need NASDAQ Balticsi põhinimekirja. 

Projekti eesmärgid 

Eesmärk on toetada Balti riikide esimese täielikult taastuva energia ettevõte noteerimist ja aidata 
kaasa kohaliku kapitalituru arengule. IPO tulusid kasutatakse äriühingu taasutvenergia projektide 
arendamise rahastamiseks Balti riikides ja Poolas. 

Ülemineku mõju 

ETI 64 

Ülemineku mõju tuleneb kahest omadusest: roheline ja vastupidav. 

See toiming toob tänu uutele roheinvesteeringutele kasu kliimamuutuse leevendustena. Lisaks aitab 
see toiming olulisel määral kaasa kohalike omakapitaliturgude arengule, mis on panga peamine 
eesmärk Balti riikides (vastupidavus). 
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Klienditeave 

ENEFIT GREEN AS 

Enefit Green on Eesti Energia ASi („Eesti Energia“), Eesti integreeritud energiateenuste ettevõtte 
taastuvenergia-tütarettevõte. Eesti Energia asutas äriühingu 2016. aastal oma spetsiaalse 
taastuvenergia-tütarettevõttena. Äriühing laiendas oma tegevusulatust, omandades 2018. aastal Nelja 
Energia, Balti riikides asuva taastuvenergia arendaja, ning 2019. aastal päikeseenergia portfelli 
Poolas. Äriühing toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit peamiselt tuulest, aga ka 
olmejäätmetest, biomassist ning päikesest. Praegu on Enefit Greenil kokku 457 MWe 
elektritootmisvõimsust ning ka 81 MWth soojatootmisvõimsust. Lisaks on äriühingul märkimisväärne 
ja skaleeritav lühi- ja pikaajaline taastuvenergia tegevuskava Balti riikides, Poolas ja Soomes. 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastuse kokkuvõte 

11 812 503,30 eurot 

4 073 277 lihtaktsiat 

Projekti kogukulu 

IPO suurus: 175 000 000 eurot 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

B-kategooria (2019 ESP). Tulud, mida pank saab IPO käigus tehtud omakapitali investeeringust, 
kasutatakse energiatõhususe meetmete heaks ning tulevaste taastuvenergia projektide, eeskätt 
tuuleenergia projektide toetamiseks Balti riikides ja Poolas. Kooskõlas kapitalituru tehingute 
eeskirjadega korraldasid keskkonna- ja ühiskonnaspetsialistid keskkonna- ja ühiskonnaalastele 
nõuetele vastavuse kontrolli, tuginedes avalikult saadaolevate dokumentide ja küsimustike 
läbivaatamisele ning aruteludele äriühingu keskkonna-, tervise- ja ohutusvaldkonna juhtidega. Samuti 
korraldati nõuetele vastavuse kontroll kooskõlas Covid-19 juhistega keskkonna- ja ühiskonnaalastele 
nõuetele vastavuse kontrolli kohta. Pank on äriühingut varem rahastanud ning äriühing on keskkonna- 
ja ühiskonnaalase tegevuskava nõudeid õigeks ajaks rakendanud. Iga-aastaste seirearuannetega 
leiab kinnitust, et äriühing vastab panga toimivusnõuetele ja on välja töötanud ettevõtte kestlikkuse 
aruandluse. Selle tehingu puhul korraldati kõnealuse projekti asjakohane keskkonna- ja 
ühiskonnariskide ja -mõjude hindamine vastavalt panga 2019. aasta keskkonna- ja 
ühiskonnaküsimuste kokkuvõttele, aga kui reisimine on jälle võimalik, on võib-olla vaja täiendavat 
seiret ja kohapealseid külastusi. 

Panga keskkonna- ja ühiskonnaalastele nõuetele vastavuse kontroll hõlmas ettevõtte auditit ning 
kavandatavate kapitalikulupõhiste investeeringute läbivaatamist. Enefit Greenil on spetsiaalne 
keskkonna-, tervise- ja ohutusvaldkonna meeskond, kes töötab välja ettevõtte keskkonna-, tervise- ja 
ohutusvaldkonna süsteeme ja kellel on institutsiooniline suutlikkus rakendada panga toimivusnõudeid. 
Praeguste keskkonna- ja ühiskonnaalastele nõuetele vastavuse kontrolli tulemuste põhjal ajakohastati 
ja lepiti ärühinguga põhimõtteliselt kokku keskkonna- ja ühiskonnaalase tegevuskava nõuded, 
ehitamaks projekt üles nii, et see vastaks panga toimivusnõuetele. Kuna investeering on oma 
iseloomult omakapitaliinvesteering, kehtivad toimivusnõuded ning keskkonna- ja ühiskonnaalane 
tegevuskava kliendi kõigi toimingute kohta. Lisaks sisaldab keskkonna- ja ühiskonnaalase 
tegevuskava nõuet tugevdada muud kui finantsaruandlust vastavalt heale tavale ja ELi õigusele ning 
seonduvatele juhistele kliimaga seotud teabe kohta. Äriühing kohustub rakendama kliimaga seotud 
finantsteabe avaldamise töörühma (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 
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soovitusi ning kooskõlas soovitustega esitab 2023. aastaks aruande. Päikeseenergia tulevase 
arendamisega seoses rakendab äriühing hankepoliitikat, tagamaks, et tarneahelad hõlmavad 
kestlikkuse küsimuste ja inimõiguste kontrollimist vastavalt ELi juhistele inimõiguste ja tarneahelate 
kohta. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga tulusid ei kasutata ühegi A-kategooria projekti 
jaoks ning äriühing ei investeeri tulevikus ühtegi söe- ega gaasiküttel üksusesse. Mis tahes tulevasi 
projekte valitakse kooskõlas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga nõuetega ning kogu teave 
avaldatakse kooskõlas riiklike, ELi ja panga nõuetega. Praeguse taastuvenergia portfelli, sealhulgas 
Leedu tuuleparkide läbivaatamisel sai kinnitust, et ükski varadest ei asu Natura 2000 aladel. Pank 
seirab äriühingu tulemuslikkust äriühingu koostatud aastaaruannete läbivaatamise ja kohapealsete 
külastuste põhjal, kui neid peetakse vajalikuks. 

Tehniline koostöö 

P/K 

Rakendamise kokkuvõte 

P/K 

Täiendavus 

Panga rahastus annab turule väärtusliku signaali, toetab tehingut põhiinvestorina, tugevdab ettevõtte 
juhtimist ja hõlbustab edukat investeerimist. 

Ettevõtte kontaktandmed 

Veiko Raim 
veiko.raim@enefitgreen.ee 
372 5668 1568 
www.enefitgreen.ee 
Lelle 22, 11318 Tallinn 
 
 

Kuidas mõista üleminekut 

Rohkem teavet EBRD lähenemisviisi kohta ülemineku mõju mõõtmisele saate siit. 

Ärivõimalused 

Ärivõimaluste või hangete küsimustes palume võtta ühendust kliendiettevõttega. 

Ärivõimaluste asjus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga (hankega mitteseotud teemadel) 
võtke ühendust: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-post: projectenquiries@ebrd.com 

Riiklike projektide asjus külastage Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga hankeosakonna 
veebisaiti: 

mailto:veiko.raim@enefitgreen.ee
http://www.enefitgreen.ee/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
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Tel: +44 20 7338 6794 
E-post: procurement@ebrd.com 

Üldised päringud 

Konkreetseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga päringuvormi kaudu. 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõte 

Keskkonna- ja ühiskonnaküsimustes ning seonduvates toimivusnõuetes nähakse ette viisid, kuidas 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank täidab oma kohustust edendada „keskkonnahoidlikku ja 
säästvat arengut“. Keskkonna- ja ühiskonnaküsimused ning toimivusnõuded hõlmavad erisätteid, et 
kliendid täidaksid avalikku teavet ja konsulteerimist käsitlevate riiklike õigusaktide kohaldatavaid 
nõudeid ning kehtestaksid kaebuste esitamise mehhanismid, eesmärgiga saada teada sidusrühmade 
muredest ja kaebustest ning hõlbustada nende lahendamist, eeskätt seoses kliendi ja projekti 
keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna toimivusnõuetega. Projekti keskkonna- ja sotsiaalsete riskide ning 
mõjude iseloomu ja ulatusega proportsionaalselt nõuab Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
lisaks, et kliendid avaldaksid asjakohasel juhul teavet projektist tulenevate riskide ja mõjude kohta või 
pidama sisukaid konsultatsioone sidusrühmadega ning kaaluma nende tagasisidet ja vastaksid 
sellele. 

Lisateavet Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga sellekohaste tavade kohta on 
esitatud keskkonna- ja ühiskonnaküsimuste kokkuvõttes. 

Usaldusväärsus ja nõuetele vastavus 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vastavuskontrolli üksuses edendatakse head 
valitsemistava ja tagatakse, et panga kõigi tegevuste suhtes kohaldatakse kõrgeimaid 
usaldusväärsuse standardeid kooskõlas rahvusvahelise parima tavaga. Panga kõigi klientide suhtes 
tehakse nõuetekohane usaldusväärsuse kontroll, tagamaks, et projektid ei põhjustaks pangale 
vastuvõetamatuid usaldusväärsuse- või maineriske. Pank on kindel, et probleemide väljaselgitamine 
ja lahendamine projekti hindamise heakskiiduetappides on panga tehingute usaldusväärsuse 
tagamisel kõige tulemuslikum. Nendes kaitsvates toimingutes on otsustav roll vastavuskontrolli 
üksusel, mis aitab seirata projektide usaldusväärsusriske ka pärast investeerimist. 

Samuti vastutab vastavuskontrolli üksus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahastatud 
projektide puhul väidetavate pettuste, korruptsiooni ja väärkäitumiste uurimise eest. Igaüks, nii 
pangas kui ka väljaspool seda, kes kahtlustab pettust või korruptsiooni, peaks vastavuskontrolli 
üksusele esitama kirjaliku aruande e-posti aadressil compliance@ebrd.com. Kõiki teatatud juhtumeid 
käsitletakse vastavuskontrolli üksuses, eesmärgiga võtta järelmeetmeid. Läbi vaadatakse kõik 
aruanded, ka anonüümsed. Aruande saab esitada pangas kasutatavas või panga tegevusriikide mis 
tahes keeles. Teave tuleb esitada heas usus. 

Teabele juurdepääsu põhimõtted 

Teabele juurdepääsu põhimõtetega nähakse ette, kuidas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 
avaldab pärast nende jõustumist 1. jaanuaril 2020 teavet ja konsulteerib oma sidusrühmadega, et 
parandada teadlikkust ja arusaama oma strateegiatest, meetmetest ja tegevustest. Palun 
külastage teabele juurdepääsu põhimõtete lehte – sealt saate teada, mis teave on Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga veebisaidil saadaval. 

Konkreetseid teabealaseid päringuid saate teha Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
päringuvormi kaudu. 

mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Sõltumatu projektide vastutusmehhanism (IPAM) 

Kui püüded lahendada keskkonna-, sotsiaalseid või teabe avalikustamise probleeme kas kliendi või 
pangaga ei õnnestu (nt kliendi projekti tasandi kaebuste esitamise mehhanismi abil või panga 
juhtkonna otsesel osalusel), võivad eraisikud ja organisatsioonid pöörduda oma murede 
lahendamiseks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga sõltumatu projektide 
vastutusmehhanismi (IPAM) poole. 

Sõltumatus projektide vastutusmehhanismis vaadatakse sõltumatult läbi projekti probleemid, mille 
puhul arvatakse, et need on tekitanud (või tõenäoliselt tekitavad) kahju. Selle mehhanismi eesmärk 
on toetada dialoogi projekti sidusrühmade vahel, et lahendada keskkonna-, sotsiaalseid ja teabe 
avalikustamise probleeme; selgitada välja, kas pank on järginud oma keskkonna- ja 
ühiskonnaküsimuste põhimõtteid või oma teabele juurdepääsu põhimõtete erisätteid; ja asjakohasel 
juhul lahendada mis tahes olemasolevad vastuolud nende põhimõtetega, vältides samas edaspidi 
olukorda, kus pank neid põhimõtteid ei järgi. 

IPAM-i ja selle volituste kohta lisateabe saamiseks külastage sõltumatu projekti aruandlusmehhanismi 
veebilehte, kuidas esitada läbivaatamistaotlust, või võtke ühendust IPAM-iga e-posti aadressil 
ipam@ebrd.com, et saada juhiseid ja lisateavet IPAM-i ja päringu esitamise kohta. 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

