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Samal ajal kui osa firma-
sid ägab majanduskrii-
si taaga all, teeb Wolf 
Group ajaloo parimat 
käivet ja kasumit.

«Jaan ja Jaanus kutsusid, 
et tule vaata seda asja, ja nii 
ma olengi siia jäänud,» kirjel-
das Krimelte juht Peeter Toh-
ver, kuidas ta ehituskeemiafir-
masse sattus. Praegust majan-
dusolukorda iseloomustab ta sõ-
nadega, et kerge majanduskriis 
on juba kohal. 

«Ehituses hakkasid uued 
arendused kokku tõmbama, aga 
samal ajal need, mis juba töös 
on, toidavad ära. Vahet pole, mis 
riigist räägime, kas Eestist või 
Prantsusmaast, see supp on nii 
ühtne. Mida me loodame, on see, 
et riikide kiire sekkumine aitaks 
hullema ära hoida. Turismist ma 
ei räägi, neil on väga raske,» üt-
les Tohver.

Samal ajal läheb Wolf 
Groupil vaat et paremini kui ku-
nagi varem. Möödunudaastane 
grupi müügitulu 109 miljonit eu-
rot lüüakse üle, samuti 6,5 miljo-
ni eurone puhaskasum. Kui ke-
vadel kasutati veel töötukassa 
palgatoetust, siis mais, kui käi-
bed kasvama hakkasid, taastati 
töötajate palk, ning Tohver kin-
nitab, et töötajaid ootab tänavu 
ka boonus.

«Me oleme muust maailmast 
mõjutatud ja vahepeal olime pä-
ris hädas. Tegelikult toimus kah-
tepidi kriis. Kuna kevadel olid 
majandusprognoosid koledad – 
kes arvas, et kukub 20 protsen-
ti, kes arvas, et 80 protsenti, –, 
hakati muidugi kokku hoidma. 
Majanduses ongi emotsioon kõi-
ge tähtsam, inimene teeb ikka-
gi selle pealt enamiku otsuseid. 
Näiteks kui mõnel tooraine tar-
nijal on kolm tehast, siis paned 
võib-olla ühe seisma. Paari kuu 
pärast selgus aga, et asi ei olegi 
nii hull. Aga meie valdkonnas ei 
käi tehaste sulgemine ja avami-
ne nipsust, see on pikk protsess, 
ja mis siis juhtus, oligi see, et va-
hepeal ei olnud võib-olla kõike 
saada või tõsteti hinda,» kirjel-
das Tohver. Tema sõnul ongi krii-
si üks tunnus see, et sa võid ju 
planeerida, aga kitsaskoht tuleb 
ette ootamatult. «Lihtne näide – 
ühel hetkel meil ei olnud lihtsalt 
kindaid saada.»

Pealegi on kriisiaeg Kri-
meltele ka võimalusi pakku-
nud. «Äris otsime igal pool mi-
dagi positiivset ja vaatame asju 
oma mätta otsast. Ehk kõik ei 
ole olnud nii tublid kui meie ja 
tänu sellele saame kuskil turu-
osa juurde? Just eile allkirjasta-
sime suure lepingu Kanadaga, 
samuti on hakanud meilt ost-
ma mõni suur firma, kes pole 
varem ostnud.»

Samuti avati kuu ajaga deso-
vahendite tootmine – Tohver 
kiidab Eesti kiiret asjaajamist, 
mida kriis veelgi kiirendas. Toh-
ver lükkab kategooriliselt tagasi, 
et asi oli õnnes. «Mina juhustes-
se ei usu, see on pidev müügitöö. 
Covidiga ukselt uksele ja messi-
dele minna ei saa, aga müük on 
läinud virtuaalkeskkonda. Prant-
susmaal on meil oma youtuber’id 
ja influencer’id, kes meid müü-
vad. Lähed koju, teed arvuti lahti 
ja Patrick näitab sulle kõik ette. 
Ja see on mõõdetav, me näeme, 
kuidas müük riigis kasvab,» kii-

tis Tohver. Tulevikus ennustab ta 
messide osakaalu suuremat vä-
henemist müügitöös ning prae-
gu käib oma portaali ehitamine, 
kus inimene saaks osta ja õpe-
tusvideoid näha, «et ei peaks 
Youtube’ist otsima».

Uute turgude vallutamisel 
ollakse Tohvri sõnul konserva-
tiivsed, pigem liigutakse sin-
na private label’i (edasimüüja 
kauba märgi all turustatavate 
toodete) kaudu. «Meil on prae-
gu pooleks oma bränditooteid 
ja private label’eid. Uuele turu-

le lähemegi tavaliselt läbi part-
nerite private label’i ja hakkame 
turgu uurima. Vaatame, kuidas 
oma asju ehituspoodidesse sis-
se saada,» kirjeldas Tohver. Ja 
teinekord tuleb ka pidurit tõm-
mata. «See on selline tunnetus, 
mida ei saa kirjeldada. Näiteks 
Brasiilia turg jäi meile kaugeks, 
ei suutnud seda ära juhtida, aga 
müüme sinna ikka veel,» tun-
nistas Tohver.

Praegu müüakse peaaegu 70 
riiki. Raskem või kergem pole 
neist üheski. «Euroopas võib 

olla reegleid rohkem, aga seal on 
teadlikum klient ja hind parem. 
Seevastu näiteks Venemaal on 
meil lihtsam sellepärast, et ole-
me turu liidrid, samas on majan-
dus ja bürokraatia etteaimama-
tud,» ütles Tohver.

Kuna firmal on tütred küm-
mekonnas riigis, saab Krimel-
te neilt regulaarseid raporteid. 
«Ukrainas pandi just ehitus-
poed kinni, see kindlasti aval-
dab mõju. Aga kõik riigid on 
viirusega kohandunud, osatak-
se paremini käituda, ja ma ar-
van, et üleüldist kinnikeeramist 
ei tule. Ma kardan, et majanduse 
kinnikeeramine võib tuua isegi 
hullema kahju kui Covid,» nen-
tis Tohver. 

Kuigi riikide kõik eesmärgid 
pannakse paika Eestis, jäetak-
se kohalikule müügitiimile va-
bad käed. «Kohapealne müük on 
kõige targem, meie roll on ainult 
toetada. Meil ongi suhtumine, 
et firmas on juhatus teenindaja 
number üks.»

Tohvri sõnul on nad Euroo-
pas oma alal top-3 firma seas 
ning Krimelte on saanud ka 
ostu pakkumisi. Seni on ära öel-
dud. «See on pigem küsimus 
omanikele,» viitas Tohver. Jaan 
Puusaag ja Jaanus Paeväli ost-
sid Krimelte tänavu kahelt tei-
selt Venemaa kaasosanikult väl-
ja. «Osalusi müüakse ju siis, kui 
firmal on raha vaja, aga meie ole-
me suutnud oma rahaga hakka-
ma saada. Ja pangalaenudega, 
muidugi,» lisas Tohver.

EHITUSKEEMIA. Peeter Tohver räägib Krimelte edust koroonakriisi ajal. 

Eesti keemiafirma pani 
Prantsusmaa youtuber’id müüma
 
reporter

Wolf Groupi juhatuse esimehe ja Krimelte juhi Peeter Tohvri suhtumine on, et firmas on juhatus tee-
nindaja number üks. foto: mihkel maripuu
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Nordica teenis mullu 
riigile suure kahjumi
■ Riigile kuuluva lennufirma Nordica 
2019. aasta majandusaasta aruande 
järgi oli kahjum ligi 3,9 miljonit eurot. 
Nordica konsolideeritud käive oli mul-
lu 104,4 miljonit eurot, 3,1  protsenti 
vähem kui 2018. aastal.  Reisijate arv 
kahanes aastaga 765 000-lt 351 000-
le. Järsu languse taga oli Nordica liini-
lendude peatamine alates eelmise 
aasta oktoobrist. Nordica liinidel  tehti 
mullu aastavõrdluses 8000 lendu 
vähem: lendude arv kahanes 15 600-lt 
7600-le. Tallinna lennujaama andme-
tel oli Nordica turuosa mullu 14 prot-
senti, aasta varem aga 23 protsen-
ti. BNS

Venemaa pikendas embargot 
lääneriikide toidukaupadele
■ Venemaa president Vladimir Putin 
(pildil) pikendas laupäeval kuni 2021. 
aasta lõpuni embar-
got toiduimpordile 
lääneriikidest, mis 
peamiselt mõju-
tab Euroopa Lii-
tu. Venemaa keh-
testas embargo vas-
tumeetmena Krimmi 
annekteerimisele järgnenud sankt-
sioonidele. Brüssel pikendas oma 
sanktsioonide kehtivust poole aasta 
võrra juuni lõpus. Lääne sanktsioonid 
mõjuvad kogu Venemaa majandusele 
ning koosmõjus nafta madala hinnaga 
on need viinud Venemaa kõige pike-
ma majandussurutiseni alates Putini 
võimuletulekust 2000. aastal. Vene-
maa võimud kinnitavad, et sanktsioo-
nid on aidanud neil paremini edenda-
da kodumaist tööstust ja põllumajan-
dust. AFP/BNS

Tallinna kütusehinnad olid 
nädalaks kui kivisse raiutud
■ Circle K reedese Balti riikide pea-
linnade hinnavõrdluse järgi püsisid 
Tallinna kütusehinnad nädalatagu-
sel tasemel, Riias langesid taas kõik 
hinnad ja Vilniuses tõusis ühe ben-
siinikütuse hind. Riias langesid kõi-
gi  kütuste hinnad ühe sendi võr-
ra.  Vilniuses tõusis 95- oktaanise 
 bensiini hind 2,7 senti.  Baltimaade 
kalleimat kütust müüakse endiselt 
Tallinnas. 95-oktaanise bensiini hind 
oli reedel Eesti pealinnas 1,229 eurot, 
mis oli 12,5  senti kallim kui Riias ja 
15,6 senti kallim kui Vilniuses. Ben-
siini 98 Miles Plus hind oli  Tallinnas 
1,279 eurot, mis oli Riia ja  Vilniuse 
hindadest kallim  vastavalt 11,5 ja 
12,7 senti. Diislikütuse hind Eesti 
 pealinnas oli 0,999 eurot ehk 2,5 sen-
ti kallim kui Riias ning 5,3 senti kallim 
kui Vilniuses. BNS

Tööstustoodangu 
tootjahinnad langesid 
■ Tööstustoodangu tootjahinna-
indeks, mis iseloomustab Eestis nii 
koduturule kui ka ekspordiks valmis-
tatud tööstustoodete hindade muu-
tust, langes oktoobris mullu sama 
kuuga võrreldes 1,9 protsenti. Võrrel-
des septembriga jäi indeks samaks, 
teatas statistikaamet. Statistika-
ameti juhtivanalüütiku Eveli Šokma-
ni sõnul mõjutas tootjahinnaindek-
sit septembriga võrreldes  keskmisest 
rohkem hinnalangus elektrienergia, 
 piimatoodete ja tekstiiltoodete toot-
mises. «Teistpidi avaldas mõju aga 
elektroonikaseadmete tootmise ja 
puidutöötlemise hinnatõus, mistõt-
tu indeks võrdluses eelmise kuuga 
ei muutunud,» lisas Šokman. Mullu 
oktoobriga võrreldes mõjutas indek-
sit keskmisest rohkem hinnalangus 
elektri- ja soojusenergia ning kütte-
õlide ja elektroonikaseadmete toot-
mises, samuti hinnatõus puidutöötle-
mises ning turbatoodete ja killustiku 
tootmises. BNS

Äris otsime igal 
pool midagi 
positiivset ja 
vaatame asju oma 
mätta otsast. Ehk 
kõik ei ole olnud 
nii tublid kui meie 
ja tänu sellele 
saame kuskil 
turuosa juurde?
Krimelte juht Peeter Tohver
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Krimelte OÜ /
Wolf Group
■ 1994. aastal asutatud ehitus-

materjalide tootja
■ Wolf Groupi all on Krimelte 

OÜ ja Penosil OÜ
■ Omanikud Jaan Puusaag ja 

Jaanus Paeväli

Peeter Tohver
■ Lisatöökohad: Tohver Con-

sulting; Velström, Vallner, 
Tohver OÜ – juhtide perso-
naliagentuuri juhatuses

■ On varem olnud juhatuse lii-
ge Nordicas, Mainoris, 
G4Sis, Moskva parkimiskoh-
tade töögrupis ning tööta-
nud majandusministeeriumis 
asekantslerina


