KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise aluseks on A/S Dobeles Dzirnavnieks (Läti registrikood 40003020653) ühelt poolt kui ostja
ning Amber Trust II S.C.A. (Luksemburi registrikood B 103 888), UAB RGK Invest (Leedu registrikood
303234214) ja UAB MNGM Investicija (Leedu registrikood 304023857) teiselt poolt kui müüjate vahel
sõlmitud aktsiate müügileping, mille alusel omandab A/S Dobeles Dzirnavnieks ainuvalitseva mõju AB
Baltic Mill (Leedu registrikood 302639722) üle. Tehingu tulemusel omandab AS Tartu Mill kui A/Si
Dobeles Dzirnavnieks emaettevõte valitseva mõju AB Baltic Mill tütarettevõtete AS Balti Veski, UAB
Malsena Plius, AB Rigas Dzirnavnieks, UAB Amber Pasta ja UAB Maluno Virtuve üle KonkS § 19 lg 1 p 2
mõistes.
Koondumise osalised on A/S Dobeles Dzirnavnieks kui valitseva mõju omandaja ja AB Baltic Mill kui
ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse KonkS § 20 kohaselt.
A/S-i Dobeles Dzirnavnieks peamisteks tegevusaladeks on teravilja, jahvatussaaduste, pastatoodete ja
muude toiduainete tootmine ja müük, samuti teravilja lao-, eeltöötluse- ja veoteenuste osutamine.
A/S-i Dobeles Dzirnavnieks tehases, mis asub Lätis Dobeles, toodetakse nisu-, rukki- ja kaerajahu,
jahusegusid, helbeid, pastatooteid, tangaineid, pärlotra ja mannat. Tootesortimenti kuuluvad muu
hulgas toidukliid, kiirpudrud, ökotooted, kaunviljad, tatar, riis, muud toiduained (suhkur, õli,
pastakastmed), loomasööt ja söödatootmiseks mõeldud toorained.
A/S-i Dobeles Dzirnavnieks emaettevõtte AS-i Tartu Mill põhiline majandustegevus on nisu- ja
rukkijahu tootmine ning müük, samuti teravilja müük, lao- ja transporditeenuste osutamine. Samuti
hõlmab Tartu Milli majandustegevus kuivsegude (sh koogisegud, pitsasegu, mannavahusegu jm),
tangainete (sh riis, tatar, kruubid, manna jm), helveste, kamajahu, riivsaia, pastatoodete,
pastakastmete, õli ja suhkru müüki jae- ja hulgikaubanduse klientidele. Tartu Milli toodangut ja muud
kaupa müüakse nii omanimelise kui ka teiste kaubamärkide all.
AB Baltic Mill on Leedu valdusettevõte, mille põhitegevus seisneb oma kontserni ettevõtetele
haldusteenuse osutamises Eestis, Lätis ja Leedus. Kontserni kuuluvad ettevõtted AS Balti Veski, UAB
Malsena Plius, AB Rigas Dzirnavnieks, UAB Amber Pasta ja UAB Maluno Virtuve tegelevad
jahvatussaaduste, kuivainete, pastatoodete ja teravilja tootmise ning müügiga. Samuti teravilja
töötlemise ja hulgimüügiga ning lao- ja eeltöötluse ning transporditeenuste osutamisega.
Kuivõrd mõlemad koondumisosalised ja nendega seotud ettevõtted tegelevad teravilja,
jahvatussaaduste, pastatoodete, tangainete tootmise ja hulgimüügiga, siis on koondumiste osaliste
tegevused nendel kaubaturgudel horisontaalselt ja vertikaalselt kattuvad.
Koondumiseni viis ühelt poolt A/S-i Dobeles Dzirnavnieks ja AS-i Tartu Mill soov laiendada Euroopa
piires oma tegevust, suurendada tootmisvõimekust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet ning teiselt
poolt AB Baltic Mill aktsionäride soov müüa kahjumlikult tegutsev kontsern tervikuna ning
jätkusuutlikult enne võimalike finantsraskuste tekkimist. Koondumise osaliste eesmärk on hoida
müügijärgselt kõiki AB Baltic Mill kontserni üksusi töös, säilitada töökohad ja suurendada nii ekspordikui ka konkurentsivõimet. Seetõttu on käesolev tehing mõlema osapoole jaoks loogiline samm
edasiseks arenguks ning jätkusuutliku tootmise ja kaubanduse edendamiseks. AB Baltic Mill
omandamine võimaldab A/S-il Dobeles Dzirnavnieks ja AS-il Tartu Mill pakkuda tulevikus nii hulgi- kui
ka jaemüügi klientidele veelgi laiemat toodete valikut kliendisõbraliku ja konkurentsivõimelise
hinnaga, säilitades seejuures toodete kõrge kvaliteeditase.

