
1. ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE  

1.1 AS Silva („Silva“) ja AS Telver („Telver“) sõlmisid 20.11.2020.a aktsiate müügilepingu (edaspidi: 

Müügileping), mille kohaselt võõrandab Silva teatud eeltingimuste saabumisel (sh Konkurentsiametilt 

käesoleva teate alusel koondumisele loa saamisel) Telverile aktsiaseltsi Textuur („Textuur“) aktsiad, 

mis moodustavad 35 % Textuuri aktsiakapitalist. Tehingu tulemusena omandab Telver 100 % osaluse 

Textuuris (käesoleval hetkel kuulub Telver’ile 15 % suurune osalus ning Telver’i tütarettevõtjale OÜ-le 

Telver Investeeringud 50 % suurune osalus Textuuris).  

1.2 KonkS § 20 p-de 2 ja 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe 

ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle, samuti ettevõtja, kelle üle või kelle 

osa üle omandatakse valitsev mõju. Sellest tulenevalt on koondumise osalisteks Telver (valitseva mõju 

omandaja) ja Textuur (ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse).  

1.3 Telver on metsandus- ja kaevandusvaldkonnas tegutsev ettevõtja, mille peamised tegevusalad on 

hakkepuidu varumine, tootmine ja müük (seda nii otse kui tütarettevõtjate Villa Cartelloni OÜ ning 

Hake ja Küte OÜ kaudu), metsakinnistute ost-müük ja metsamaterjali müük (tütarettevõtja OÜ Villa 

Cartelloni kaudu), samuti kruusa ja liiva kaevandamine Tartumaal Haaslava külas asuvas Vooremäe 

karjääris ja nende müük. Telver omab valitsevat mõju veel kahe tütarettevõtja, so Valto OÜ ja Telver 

Investeeringud OÜ üle, millel aktiivne majandustegevus puudub. Telver Investeeringud OÜ 

valdusettevõtjana omab 50 % suurust osalust Textuuris, mille üle on Telveril ühine valitsev mõju koos 

Silvaga.  

1.4 Telveri üle omab valitsevat mõju AS Giga, mille kontserni kuuluvate ettevõtjate tegevusaladeks on 

mh soojus- ja jahutustrasside ehitus ja rekonstrueerimine ning üldehitustööd (Giga Ehitus OÜ), 

turbatootmine, transporditeenuste osutamine ning sõidukite ja masinate rentimine (Giga Tehnika OÜ), 

enda ja renditud kinnisvara üürileandmine ja haldamine (OÜ Giga Investeeringud ja OÜ Giga 

Kinnisvara) ning puhkemajandus (OÜ Kavastu Puhkemaja).  

1.5 Textuur on puidutööstusettevõte, mille põhiliseks tegevusalaks on liimpuidust toodete 

(liimpuitkilbi ja erinevate komponentide, nt ukse- ja aknatoorikud) tootmine ja müük, saematerjali 

tootmine ja müük, samuti hakkepuidu, saepuru ja saepurubriketi tootmine ja müük.  Textuuri 

toodangust üle 50 % (toodetud liimpuidust üle 90 %) eksporditakse teistesse Euroopa Liidu 

liikmesriikidesse. Textuurile kuulub 100 % osalus OÜ-s KarksiNuia Soojus, mille põhitegevus on 

soojusenergia tootmine, jaotus ja müük Karksi-Nuia linnas.  

1.6 Koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud koondumise teate esitamise juhendi mõistes. 

Turgudel, kus esinevad horisontaalsed kattuvused, jäävad koondumise osaliste hinnangul nende 

ühised turuosad alla 15 % ning vertikaalselt seotud kaubaturgudel jäävad koondumise osaliste 

turuosad oluliselt alla 25 %. Kõikidel kaubaturgudel, mille puhul eksisteerib või tekib koondumise 

osaliste tegevuste vahel horisontaalne või vertikaalne seos, tegutseb lisaks nendele arvukalt teisi 

suurema turuosaga ettevõtjaid – hakkepuidu varumise ja müügi turul nt Stora Enso Eesti AS, Metsä 

Forest Eesti AS ja AS Viiratsi Saeveski, metsamaterjali varumise ja müügi kaubaturul nt Riigimetsa 

Majandamise Keskus (RMK), Metsä Forest Eesti AS ja Stora Enso Eesti AS, saematerjali tootmise ja 

müügi kaubaturul Stora Enso Eesti AS, AS Toftan ja AS Viiratsi Saeveski, liimpuidu tootmise ja müügi 

turul AS Barrus, OÜ Peetri Puit, AS Palmako ja ECOBIRCH AS.  

1.7 Koondumise eesmärgiks ja majanduslikuks põhjenduseks on Telveri soov muuta Textuuri äri 

tootlikumaks ja efektiivsemaks, mis eeldab täiendavate investeeringute tegemist Textuuri 

tootmisbaasi. Kuna senisel kaasaktsionäril Silval puudub täiendavate investeeringute tegemiseks huvi 

ja võimalus, soovib Silva ärist väljuda. 


