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Koondumise nr 48/2022 Estover SPT OÜ / AS Saaremaa Piimatööstus menetluse 

lõpetamine 

 

 

1. Koondumine 

 

 

13.10.2022 esitas äriühingu Estover SPT OÜ (registrikood 16500012) lepinguline esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Estover SPT OÜ ja AS 

Saaremaa Piimatööstus (registrikood 10053871) aktsionär Saaremaa Piimaühistu 

(registrikood 10008706) AS-i Saaremaa Piimatööstus aktsiate müügilepingu. Lepingu 

kohaselt kavatses Estover SPT OÜ omandada 100% AS-i Saaremaa Piimatööstus 

aktsiakapitalist.  

 

Tehingu tulemusel oleks Estover SPT OÜ omandanud valitseva mõju AS Saaremaa 

Piimatööstus üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul 

oleks tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 

 

 

2. Menetluse käik 

 

Konkurentsiamet avaldas 13.10.2022 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Seoses vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu või nende 

puudumine Estover SPT OÜ ja AS Saaremaa Piimatööstus koondumise puhul, st kas 

käesolev koondumine võib oluliselt kahjustada konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu 

valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu, pidas Konkurentsiamet vastavalt 

KonkS § 27 lg 1 punktile 2 põhjendatuks koondumisega seotud valdkonna täiendavat 

analüüsimist ning alustas 10.11.2022 otsusega nr 5-5/2022-069 koondumise täiendava 

menetluse. 

 

Käesoleva koondumise kontrollimiseks, kaubaturgude määratlemiseks, konkurentsi-

olukorra analüüsimiseks ning koondumise mõju hindamiseks saatis Konkurentsiamet 

taotlused teabe saamiseks koondumise osaliste klientidele (suuremad jaeketid) ja 

suurimatele konkurentidele. 

 

16.11.2022 toimus Konkurentsiametis Estover SPT OÜ esindajate suuline ärakuulamine. 

 

ÄRAKIRI 

Ei sisalda ärisaladusi 
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3. Menetluse lõpetamine 

 

02.02.2023 esitas Estover SPT OÜ seaduslik esindaja Konkurentsiametile taotluse 

koondumise menetlemise lõpetamiseks, kuivõrd Estover SPT OÜ loobub koondumisest.  

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 2 punktist 3 otsustab Konkurentsiamet 

 

lõpetada Estover SPT OÜ ning AS Saaremaa Piimatööstus menetlus. 

 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

 

 

  Konkurentsiameti 07.02.2023 otsuse nr 5-5/2023-005 

ärakiri on samane originaaliga. 

/Mihkel Paasma/ 11.02.2023 

 


