
ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

 

AB Linas Agro Group (Linas Agro) on sõlminud aktsiate ostumüügilepingu UAB-ga Paukštukas, 

Tautvydas Barštys, Tautvydas Barštys jr ja Klaudija Pauliukevičiūtė osas, mis puudutab 100% 

osaluse omandamist UAB-s TABA Holding, 85.9073% osalust AB-s Kauno grudai, 87.6078% 

osalust AB-s Vilniaus paukštynas, 91.5467% osalust AB-s Kaišiadorių paukštynas, 100% osalust 

UAB-s Kormoprom invest ja 79.2463% osalust AB-s Zelvė (edaspidi kokku KG grupp). Tehingu 

tulemusel omandab Linas Agro KG grupi üle ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse (KonkS) § 

2 lõike 4 tähenduses. Tehing kujutab endast koondumist KonkS § 19 lõike 1 punkti 2 

tähenduses.  

AB Linas Agro Group on Leedus registreeritud ja Vilniuse börsil (Nasdaq Vilnius Stock 

Exchange) noteeritud äriühing, mille kontserni kuuluvad ettevõtted tegutsevad 

põllumajanduses ja toidutööstuses, eelkõige järgmistest valdkondades: linnuliha tootmine 

(haudumine, broileri kasvatamine, tapmine, töötlemine, tootmine, müük), teravilja 

ladustamine, teravilja kaubandus, seemnete müük, väetised ja teised põllumajanduslikud 

tooted, loomasööda tootmiseks vajalike materjalide müük, ettevalmistatud loomasööda 

müük, põllumajandusmasinate tarnimine, lihaveisekasvatus, piimakarjakasvatus, biokütuste 

tootmine, taimekaitsevahendite müük, kaubavedu, ekspedeerimine, laevade agenteerimine 

ja tšarterteenused, põllumeestele mobiiliäppide väljaarendamine ja hooldamine. Linas Agro 

kontserni kuulub 38 tütarühingut Leedus, Lätis, Eestis ja Ukrainas ning töötab üle 2000 töötaja.  

KG grupi äriühingute põhitegevusalad on järgnevad: jahu ja jahutoodete müük, linnuliha 

tootmine (haudumine, broileri kasvatamine, tapmine, töötlemine, tootmine, müük), teravilja 

müük, valmistoidu tootmine ja müümine, taimekaitsevahendite müük, loomasööda müük ja 

eelsegamine, lemmikloomatoidu müük, veterinaarravimite müük, kahjuritõrjeteenused, 

hügieenitoodete müük, logistika ja kaubavedu, teravilja ladustamine ja pagariäride 

opereerimine.  

Koondumise osaliste tegevus kattub Eestis linnuliha hulgimüügi, loomasööda tootmiseks 

vajaliku materjali ja loomasööda hulgimüügi, väetiste hulgimüügi ja taimekaitsevahendite 

hulgimüügi valdkondades.  

Tehingu põhjused. Tautvydas Barstys, kes on olnud KG gruppi kuuluvate ettevõtete asutaja ja 

juht üle 30 aasta, on otsustanud koos pereliikmetega oma ärid müüa ja äritegevusest väljuda. 

Linas Agrol on strateegiline huvi KG grupi äritegevuse omandamiseks.  

Tehingu tulemusel tekib KonkS § 26 lõike 2 punkti 2 ja koondumise teate esitamise juhendi § 

8 lõike 3 tähenduses mõjutatud kaubaturg linnuliha hulgimüügi kaubaturul Eestis. Tehing ei 

avalda ühelegi kaubaturule Eestis negatiivset mõju. Koondumise tulemusena ei muutu 

oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda 

käesolev koondumine ühelgi turul turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  


