
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 
 
AS Maag Grupp („Maag“) ja HKScan Oyj („HKScan FI“) on 13. detsembril 2022 sõlminud ostu-müügilepingu 
100% AS HKScan Estonia („HKScan EE“), 100% UAB „HKScan Lietuva“ („HKScan LT“) ning 99,87% AS 
HKScan Latvia („HKScan LV“; kõik koos „HKScan“) aktsiate ostuks („Leping“). Seega omandab Maag 
valitseva mõju HKScani üle KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses.  
 
KonkS § 20 kohaselt on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja ettevõtja, kelle üle 
valitsev mõju omandatakse. Seega on koondumise osalisteks Maag ja HKScan.  
 
Maag on Eesti kapitalil baseeruv kontsern, mis tegeleb rahvusvaheliselt toiduainete tootmise ja müügiga. 
Kontserni kuuluvate ettevõtjate peamised tegevusalad on: (i) lihatoodete töötlemine ja müük, millega 
tegelevad peamiselt AS Rannarootsi Lihatööstus (lihatoodete tootmine ja turustamine), Maag Grupp AS 
(lihatoodete turustamine), Poultry Meat OÜ (Rannamõisa kaubamärgi intellektuaalomandi hoidmine, 
majandustegevus puudub), Pouttu Oy (lihatoodete tootmine ja müük Soomes), Mest Food OÜ ja Avalon 
Foods Sp.z.o.o (viimased kaks rahvusvaheline liha kui toorainega kauplemine); ja (ii) piimatoodete 
töötlemine ja turustamine, millega tegelevad peamiselt AS Farmi Piimatööstus, TERE AS ja Nordic Milk OÜ. 
Samuti on kontsernis ettevõtjad, mis tegelevad seotud tegevusaladel (sh piimakarjakasvatus, toorpiima 
varumine ja transport vms). Kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad ka muude tegevustega, millel 
koondumisega seosed puuduvad.  
 
HKScan hõlmab HKScan FI valitseva mõju all olevaid ettevõtjaid, mis tegelevad Baltikumis lihatoodete 
tootmise ja turustamisega. HKScan EE tegutseb Eestis Rakvere ja Talleggi kaubamärkide all nii värske liha 
(sea-, veise- ja kanaliha) kui ka töödeldud lihatoodete tootmise ja müügiga. Lisaks tegutseb ettevõtja 
kaheksas talle kuuluvas Tallinna lähiümbruses asuvas broilerifarmis kanatibudest broilerite kasvatamisega 
ning ka seakasvatusega. Peale selle tegutseb ettevõtja ka loomasööda tootmisega, primaarselt oma 
vajaduste rahuldamiseks, kuid vähesel määral müüakse loomasööta ka kontserniväliselt. HKScan LV 
põhitegevuseks on Rigas Miesnieks ja Jelgava kaubamärkide all lihatoodete tootmine ja müümine Lätis. 
HKScan LT tegeleb Leedus Klaipedos Maistas kaubamärgi kaudu peamiselt töödeldud lihatoodete 
(vähesemal määral ka värske liha) müügiga. HKScan tegeleb täiendavalt muude seotud tegevustega.  
 
Käesolevast koondumisest on mõjutatud lihatoodete töötlemise ja müügi kaubaturg.  
 
Tehinguni viis HKScan FI soov väljuda Baltikumi tegevustest, eesmärgiga keskenduda tegevusele Põhjala 

turgudel ja parandada kogu kontserni finantspositsiooni. Maagil omakorda on vajalik laiendada oma 

lihatootmisvõimekust, mis on vajalikuks eelduseks Baltikumi ja Põhjala regioonis tegevuse laiendamiseks, 

konkureerimiseks Baltikumi ning Poola suuremate lihatööstustega ning suureneva lihatoodete impordiga 

Eestisse nii Baltikumi kui ka Kesk-Euroopa regioonist (Poola ja Saksamaa). Maagi eesmärk on 

koondumisega saavutada tootmisbaas, mis võimaldab püsivalt konkureerida regioonis, seeläbi suurendades 

Eesti eksporti ja põllumajandussektori tootmismahtusid. Maagi seniste tootmisüksuste baasilt ei ole eelnev 

võimalik. 

 


