
Koondumise lühikokkuvõte  

OÜ Eesti Piimafarmid omandab valitseva mõju teise ettevõtja – OÜ Surju PM üle Konkurentsiseaduse 

§ 19 lg 1 p 2 tähenduses. Valitsev mõju omandatakse OÜ Surju PM 99,69 % osade omandamise kaudu 

senistelt OÜ Surju PM osanikelt viisil, kus OÜ Eesti Piimafarmid saab osade müügilepingute täitmise 

läbi eeldatavalt 99,69 % OÜ Surju PM osaluse omanikuks.  

Koondumisteate esitamise ajaks on tehtud viidatud muudatusi võimaldavad tehingud, millega OÜ Eesti 

Piimafarmid saab omandada peale koondumisloa saamist kontrolli 99,69% OÜ Surju PM osade üle.  

Valitsevat mõju omandav ettevõtja OÜ Eesti Piimafarmid on eriotstarbeline valdusühing, millel 

iseseisev majandustegevus puudub ning mida kasutatakse piimakarja kasvatamisega 4 tegelevate 

erinevate äriühingute osaluste omandamiseks ja hoidmiseks. Käesoleva koondumise osalise OÜ Surju 

PM osade omandamine kannab seda eesmärki. Juhatuse liikme ning osaniku valitseva mõju kaudu on 

OÜ Eesti Piimafarmid käesolevat koondumist hõlmavate mõjutatud ja seotud kaubaturgude mõttes 

seotud OÜ-ga Estover Piimatööstus, missuguse tegevusaladeks on piimatoodete – põhiliselt juustu-, 

või- ja kohupiima tootmine (EMTAK kood 10512), lisaks osutatakse OÜ Estover Piimatööstus poolt 

toiduainete pakkimisteenuseid (EMTAK kood 82921), kus tootmissisendina varutakse erinevatelt 

toorpiima tootjatelt toorpiima ning OÜ Selja ja OÜ Piistaoja Katsetalu, missugused on toorpiima 

tootjad ja müüjad (EMTAK kood 01411 - Piimakarjakasvatus).  

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määrusega nr 69 kinnitatud „Koondumise 

teate esitamise juhendi” § 8 lg 3 kohaselt on koondumisest mõjutatud järgmiseid kaubaturud: 

Toorpiima varumine (EMTAK kood 46111 - Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja 

pooltoodete varumine) ning toorpiima tootmine ja müük (EMTAK kood 01411 - Piimakarjakasvatus).  

Mõjutatud ning seotud kaubaturgude tähenduses tegutseb koondumise osalise OÜ Eesti Piimafarmid 

seotud ettevõtja OÜ Estover Piimatööstus toorpiima töötlemise ja varumise kaubaturul ning ettevõtjad 

OÜ Selja ja OÜ Piistaoja Katsetalu toorpiima tootmise ja müügi kaubaturul. Toorpiima varutakse OÜ 

Estover Piimatööstus poolt omatarbeks, tootmissisendiks. Ühing, mille osas omandatakse kontroll, 

tegutseb toorpiima tootmise ja müügi kaubaturul. 

Mõjutatud ja seotud kaubaturgude tähenduses sidemed muude koondumise osalise juhatuse liikme ja 

osaniku ning temaga seotud ettevõtete vahel puuduvad.  

Koondumise osaliste tegevused kattuvad seega Eestis horisontaalselt toorpiima tootmise ja müügi 

kaubaturul, millest tulenevalt on koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalne seotus. 

Koondumise osaliste koondumistehingu järgne ühine turuosa jääb aga alla 15%, millest tulenevalt 

puudub käesoleval koondumisel potentsiaalselt mõjutatud horisontaalne kaubaturg.  

Koondumise osaliste tegevused kattuvad Eestis ka vertikaalselt toorpiima varumise kaubaturul, millest 

tulenevalt on koondumise osaliste tegevuste vahel vertikaalne seotus. Koondumise osaliste 

koondumistehingu järgne ühine turuosa jääb aga alla 25%, millest tulenevalt puudub käesoleval 

koondumisel potentsiaalselt mõjutatud vertikaalne kaubaturg.  

Eeltoodust tulenevalt on koondumisteate esitaja seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta 

horisontaalselt toorpiima tootmise ning müügi kaubaturu ega vertikaalselt toorpiima varumise 

kaubaturu struktuuri Eestis. Koondumise tagajärjel nimetatud kaubaturgude struktuur ei muutu 

märkimisväärselt - mistõttu ei tekita, ei tugevda ja ei loo käesolev koondumine ühegi koondumise 

osalise turgu valitsevat seisundit Konkurentsiseaduse § 13 lg 1 tähenduses, mistõttu ei eksisteeri 

asjaolusid, et saaks kaaluda Konkurentsiseaduse § 22 lg3 kohaldumist.  



OÜ Surju PM osaluse omandamise eesmärk ning koondumise peamised strateegilised ja majanduslikud 

põhjused on järgmised: OÜ Surju PM osanikel oli huvi oma osalus võõrandada ning OÜ Eesti 

Piimafarmid pidas otstarbekas seda võimalust kasutada, sest see 5 võimaldab tagada senisest 

stabiilsem varustatus kvaliteetse toorainega ning võimaldab parandada seotud ettevõtte OÜ Estover 

Piimatööstus tootmises kasutatava põhitooraine - toorpiimaga – varustatust. Kogu tootmisahelat 

hõlmates on võimalik muuta tootmisprotsessi efektiivsemaks ja vähendada sõltuvust regiooni 

toorpiima väga volatiilsest turust. Koondumisel ei teki mõjutatud kaubaturgusid konkurentsiseaduse § 

26 lg 2 p 2 ja koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. Kuivõrd koondumise osaliste 

ühine turuosa ühelgi vertikaalsel kaubaturul ei ületa 25% ega ühelgi horisontaalsel turul 15%, siis 

puuduvad käesoleva koondumise puhul mõjutatud ja seotud kaubaturud. Koondumine ei tekita ega 

tugevda turgu valitsevat seisundit ega kahjusta muul viisil konkurentsi ühelgi kaubaturul. 


