KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu Kekkilä-BVB Oy (edaspidi
Kekkilä-BVB) üle valitseva mõju omandamisega Neova Oy (edaspidi Neova) poolt.
Neova on 19.02.2022 sõlminud lepingu Kekkilä-BVB omandamiseks (edaspidi Tehing)
Nielson Belegging en Beheer B.V.-lt (Hollandi registrikood 24205501). Tehingu kohaselt
omandab Neova 30% Kekkilä-BVB aktsiatest lisaks 70% Kekkilä-BVB aktsiatest, mis
kuuluvad Neovale Tehingu eelselt. Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju
omandamist teise ettevõtja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Neova on rahvusvaheline kontsern, mille ettevõtete tegevus on suunatud puhta, kohaliku ja vett
säästva toidutootmise edendamisele ning kütuste tootmisele ja müügile. Neoval on kolm
äriüksust: Energy (Energia), Grow&Care (Kasvatamine&Hooldus) ning New Businesses (Uued
Ärivaldkonnad). Energia äriüksus tegeleb puidukütuste ja kütteturbaga, mida Neova kontsern
toodab ja müüb Soomes, Rootsis ja Eestis. Kasvatamise&Hoolduse äriüksus koosneb peamiselt
Kekkilä-BVB ärist. Uute Ärivaldkondade üksus töötab käsikäes klientide ja tööstusala
ökosüsteemidega, et leida globaalsetele väljakutsetele uusi ärilahendusi, mis aitaksid tagada
maailmas piisava toidutootmise ja elukeskkondade tervislikkuse ning puhastada õhku ja vett.
Eestis tegutseb Neova peamiselt aktsiaseltsi Tootsi Turvas kaudu. Aktsiaselts Tootsi Turvas
toodab ja müüb kasvuturvast ja kütteturvast. Neova kontserni kohta leiab lisainfot kodulehel
www.neova-group.com.
Kekkilä-BVB on üks Euroopa juhtivaid kasvusubstraatide müüjaid. Kekkilä-BVB varustab
kasvusubstraatidega professionaalseid kasvatajaid, haljastajaid ja tarbijaid ning pakub oma
valdkonna üht mitmekesiseimat tootevalikut. Kekkilä-BVB tuntud kaubamärkide Kekkilä
Garden ja Hasselfors Garden all pakutakse tooteid Põhjamaade ja Balti riikide hobiaednikele ja
haljastajatele. Kesk-Euroopa turul pakub Kekkilä-BVB omamärgitooteid, aga ka näiteks
kaubamärkide Jardino ja Florentus tooteid. Professionaalseks kasutuseks mõeldud
kasvusubstraate müüakse BVB Substrates ja Kekkilä Professional kaubamärkide all nii
koduturgudel kui ka maailmaturul ning neid tooteid eksporditakse rohkem kui 100 riiki.
Kekkilä-BVB kontserni kohta leiab lisainfot kodulehel www.kekkila-bvb.com.
Koondumise strateegiline ja majanduslik põhjus on Neova soov konsolideerida oma osalus
Kekkilä-BVB-s.
Käesoleval juhul on mõjutatud kaubaturuks Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1
tähenduses kasvuturba tootmine ja müük Eestis. Koondumise osalistel puuduvad Eestis muud
mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.

