
2. Ärisaladusteta koondumise lühikokkuvõte  

Vastavalt koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg-le 1.  

JNG Investments OÜ („JNG Investments“) ja Schütt OÜ („Schütt“) on sõlminud aktsiate ja osade 

ostulepingu („Ostuleping“), millega JNG Investments omandab Schütt’ilt 100% Aktsiaselts Balt-Hellin 

(„Balt-Hellin AS“) aktsiatest ning 100% BRS – Balt Retail Services OÜ („BRS“) osadest („Tehing“). 

Seejuures, Balt-Hellin AS’ile kuulub 100%-line osalus järgmistes ühingutes: BTM Balt-Trademarks OÜ 

(„BTM“) ning Balt-Hellin SIA („SIA“, edaspidi Balt-Hellin AS, BRS, BTM ja SIA koos ka kui „Balt-Hellin“).  

Seega omandab JNG Investments ainuvalitseva mõju Balt-Hellin AS’i (ning tema tütarühingute BTM ja 

SIA) ning BRS’i üle konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Kavandatava Tehingu puhul on 

tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Koondumise osalised on JNG Investments 

(ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle) ja Balt-Hellin AS ning BRS (ettevõtjad, kelle 

üle omandatakse valitsev mõju) KonkS § 20 kohaselt.  

JNG Investments on JNG Investments kontserni emaettevõtja, mille põhitegevus on kontserni 

kuuluvatele ettevõtetele haldusteenuse osutamises Eestis, Lätis ja Leedus. JNG Investments kontserni 

kuuluvad OÜ Via 3L, Via3L Spedition OÜ, Via 3L Freight OÜ, Via 3L Latvia SIA, Via 3L LT UAB, Mariküla 

Arendus OÜ, AS Jungent Latvia, Jungent Estonia OÜ ja Jungent Lietuva UAB. Lisaks kuuluvad kontsernile 

osalused sidusettevõtjates NB Quality Group OÜ ja Terasus Holdings OÜ. JNG Investments kontserni 

põhitegevuseks on toidu- ja esmatarbekaupade ning määrdeainete hulgimüük ja logistiliste teenuste 

osutamine. Lisaks osutavad kontserni ettevõtted klientidele erinevaid müügi-, turundus- ja 

logistikaalaseid lisateenuseid (turundus- ja reklaamiteenused, kaubapaigutamine, toodete märgistus, 

tõlkimine, turu-uuringud jne).  

Balt-Hellini põhitegevuseks on toidutooraine hulgimüük ja vahendamine toidu tootmise või 

töötlemisega seotud ettevõtetele kõigis kolmes Balti riigis.  

Koondumise peamised strateegilised ja majanduslikud põhjused on järgmised: JNG Investments’i soov 

on kasvatada ja tugevdada enda positsiooni toitlustussektori hulgimüügi turul Baltimaades (HoReCa 

sektoris). Schütti soov on Balt-Hellin võõrandada, kuna peale COVID-19 pandeemiat on väikese 

ettevõtjana turul kasumlikult tegutsemine keerulisem. Tarnijatel on Baltikumis suured kasvuootused, 

mille jaoks Balt-Hellinil väikse ettevõtjana puuduvad ressursid. Balt-Hellini omandamine annab JNG 

Investments kontsernile võimaluse enda eesmärke täita ja asjakohastel turgudel efektiivsem olla.  

Koondumise osaliste tegevus kattub (toidu) tooraine hulgimüügi ja vahendamise teostamisel toidu 

tootmise või töötlemisega seotud ettevõtetele.  

Koondumisel ei teki mõjutatud kaubaturgusid KonkS § 26 lg 2 p 2 ja koondumise teate esitamise 

juhendi § 8 lg 3 tähenduses. Tehingu tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ning see ei 

mõjuta negatiivselt ühtegi kaubaturgu. 


