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Eile selgusid Eesti Startup Auhindade saajad, kes on möödunud aasta maailmamuutvad ja edukamad Eesti iduettevõtted ning idusektori
arengusse panustanud tegijad.
Eesti Startup Auhindade saajad kuulutati välja üheksas kategoorias, mis toovad esile erinevaid asutajate rolle ja iduettevõtete olulisemaid
mõõdikuid. Võitjad valiti tänavu välja ligi 300 kandidaadi hulgast, keda esitasid kogukonna liikmed ise.
Asutajate Seltsi president Martin Villig sõnas, et kuigi möödunud aasta kevad oli ka idusektori jaoks raske, suutsid Eesti iduettevõtted
näidata tugevat kasvu ning iduettevõtete arv jõudis 1000-ni, mis näitab ettevõtjate aktiivsust. “Tulemuste hindamisel tuleb arvestada ka
iduettevõtte elutsüklit - rahastuseni jõuavad paljud, kuid paljud ka ebaõnnestuvad ning vähesed saavad päris edukaks, kellest omakorda
mõned ostetakse ära või nad lähevad börsile. 2020. aasta oli Eesti idusektori jaoks rekordiline nii 450 miljoni eurose investeeringute
kaasamise, olulise käibe kasvu kui ka kaheksa exit´i ehk ettevõtte ostmise tõttu. Eesti idusektoril on ambitsioonikas eesmärk kasvada
kümne aastaga veel kümme korda ja jõuda 50 000 kõrge lisandväärtusega töökohani,” ütles Villig.
Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et järgmise arenguetapini jõudmiseks peab idusektor muutuma teaduspõhisemaks. “Hea meel
on näha, et tänavusel auhindade jagamisel särasid mitmed tehnoloogilised ja teaduspõhised iduettevõtted. Riigi, idusektori ja Startup
Estonia huvi on teaduspõhisuse senisest suurem väärtustamine, sest läbi teaduse kommertsialiseerimise toetamise jõuame järgmisele
tasemele sektori arengus ja loome eeldused uute edulugude tekkimiseks,” sõnas Peeterson.

Aasta välisasutaja - Vishen Lakhiani
Malaisiast pärit Vishen Lakhiani kolis Eestisse 2020. aasta suvel. Tema otsus tuua juba edukas globaalsel tasemel tehnoloogia platvorm
Eestisse näitab, et Eestis on atraktiivne ettevõtluskliima ka juba küpsetele startupidele. Tänavu esmakordselt välja antav Aasta Välisasutaja
tiitel juhib tähelepanu välismaiste talentide ja ettevõtjate kaasamise olulisusele Eesti majanduses ja ühiskonnas laiemalt.

Stereotüüpide murdja - Anna-Liisa Palatu
Setomaalt pärit Anna-Liisa Palatu on iduettevõtte Woola asutaja. Rohetehnoloogia startup Woola tuli turule silmapaistvalt kiiresti ja
jõuliselt. Aasta jooksul jõuti tootearendusest investeeringute kaasamiseni ning esimese tuluni välisturgudel.

Aasta uustulija - Woola
Eestis visatakse igal aastal ära 153 tonni lambavilla. Sellest looduslikust ressursist, mis muidu satuks prügimäele valmistab Woola
keskkonnasõbralikku asendust mullikilele. 2020. aastal avas Woola Paldiskis tehase, kaasas investeeringutena 450 000 eurot, laienes
Saksamaale ning pälvis 50 000eurose peaauhinna Euroopa suurimal säästva tehnoloogia idufirmade konkursil PowerUp!.

Aasta isemajandaja - Mindvalley
Mindvalley on maailma juhtiv haridusplatvorm, mille loojad on veendunud, et kasutades eksponentsiaalset tehnoloogiat (sh AR + AI)
saame aastaks 2025 pakkuda inimestele Harvardi lõpetajatega võrreldavaid eeliseid sada korda odavamalt. 2020. aastal kasvatas
Mindvalley käivet 30% ja jõudis kasumisse, kuuludes jätkuvalt täies mahus kahele asutajale.

Aasta investor - Ragnar Sass
Aasta Investori kategooria tunnustab investoreid, kes tõstavad Eesti investeerimiskultuuri taset ning pakuvad ettevõtetele laiahaardelist
tuge. LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sass investeeris 2020. aastal 15 ettevõttesse. Tema fookuses on globaalse haardega
startupid, kes tegelevad inimkonna tuleviku jaoks oluliste kitsaskohtadega.

Kiireim käibekasvataja - Skeleton Technologies
2009. aastal asutatud Skeleton Technologies on Euroopa juhtiv superkondensaatorite ehk “superakude” tootja. 2020. aastal kasvatas
ettevõte käivet kolm korda ning kaasas 48 miljoni dollari ulatuses investeeringuid. Investeeringute kogumaht on nüüd 93 miljonit eurot.

Aasta panus - Jõhvi Tehnoloogiakool
Jõhvi tehnoloogiakool on 2021. aasta sügisel Jõhvis avatav uudne iseõppel põhinev täiskasvanute programmeerimiskool. Asutajate soov on
mitmekesistada Eesti haridusmaastikku ning pakkuda kohalikele inimestele ja Ida-Viru regioonile tervikuna uusi arenguvõimalusi. Jõhvi
tehnoloogiakool on suurepärane näide era- ja avaliku sektori koostööst, kus riik investeerib 1,6 miljonit eurot ning 25 eratoetajat lisavad
omalt poolt 800 tuhat eurot.

Aasta sektori erikategooria: Tarkvara kui teenus - Veriff (B2B )
Veriff on üks kiiremini kasvavaid Eesti iduettevõtteid. 2020. aastal kasvatas Veriff märkimisväärselt nii oma kliendibaasi kui ka käivet.
Viimase rahastusringiga jõuti 23,8 miljoni dollari suuruse koguinvesteeringute mahuni. COVID-kriisi ajal sisenes Veriff sellistesse uutesse
tegevusvaldkondadesse nagu kaugligipääsud, notariaalsed tehingud ja haridus.

Aasta asutaja - Pipedrive asutajad
Pipedrive on üks Eesti suurimaid startuppe, pakkudes tööd 700 inimesele 10 kontoris üle maailma. Nende kliendihaldusplatvorm on
kasutusel 170 riigis. 2020. aastal müüdi Pipedrive 1,5 miljardi dollari eest Vista Equiti partneritele, mis tegi Pipedrive’ist Eesti viienda
startup-ükssarviku ning tegemist on Eesti suurima müügitehinguga pärast Skype'i.
Teist korda toimunud Eesti Startupide auhinnagala korraldasid Startup Estonia, Asutajate Selts ja Lift99. Peasponsor oli advokaadibüroo
Hedman Partners ning toetasid Salv, Stebby, TextMagic, So.Fa.Dog, Toggl, Katana, Comodule, Glia, Pactum AI, Sentinel AI, Alphablues,
Xolo, GoWorkaBit, Wolf3D, Snackable AI, Silen Space, Siena 2ndary fund, Paxful, Trind, Riina Einberg, Jevgeni Kabanov, Sten
Tamkivi, Triin Kask, Ahti Heinla.
Vaata eelmise aasta parimaid siit.
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