
1. ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE  

 

1.1 Investeeringute Hoolduse OÜ („IH“) müüjana ja AS Telver („Telver“) ostjana sõlmisid 

30.04.2021.a aktsiate müügilepingu (edaspidi: Müügileping I), mille kohaselt võõrandab IH 

teatud eeltingimuste saabumisel (sh Konkurentsiametilt käesoleva teate alusel koondumisele 

loa saamisel) Telverile 25 020 Haapsalu Uksetehase Aktsiaseltsi („HUT“) aktsiad, mis 

moodustavad 90 % HUT-i aktsiakapitalist. Ago Soomre ja Rene Serg müüjatena ning Telver 

ostjana sõlmisid 07.05.2021.a aktsiate müügilepingu (edaspidi: Müügileping II), mille kohaselt 

võõrandavad eelnimetatud müüjad teatud eeltingimuste saabumisel Telverile 2 780 HUT-i 

aktsiad, mis moodustavad 10 % HUTi aktsiakapitalist Tehingute tulemusena omandab Telver 

100 % osaluse HUT-s (eeldatavasti tütarühingu kaudu - mõlema müügilepingu tingimuste 

kohaselt on Telveril õigus anda lepingutest tulenevad õigused ja kohustused üle oma 

tütarühingule, mida Telver kavatseb ka teha).  

 

 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 HUT (ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse).  

 

 1.3 Telver on metsandus-, kaevandus- ja puidutööstusvaldkonnas tegutsev ettevõtja, mille 

 peamised tegevusalad on Tartumaal Haaslava külas asuvas Vooremäe karjääris kruusa ja liiva 

 kaevandamine ja müük, hakkepuidu varumine, tootmine ja müük (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 liimpuittoodete tootmine ja müük ning 

 saematerjali ja hakkepuidu tootmine ja müük (AS Textuur kaudu, milles Telver omab 100 %-list 

 osalust otse ja tütarettevõtja OÜ Telver Investeeringud kaudu) ning soojusenergia tootmine, 

 jaotus ja müük Karksi-Nuia linnas (AS Textuur tütarettevõtja KarksiNuia Soojus OÜ kaudu). 

 Telver omab valitsevat mõju veel kahe tütarettevõtja, so Valto OÜ ja Paruni Kinnisvara OÜ üle, 

 millel hetkel aktiivne majandustegevus puudub.  

 

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

 tegevusaladeks on peale eelnimetatute veel 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 Kinnisvara, OÜ Giga Investeeringud ja viimase 

 tütarettevõtja JVO 50c OÜ) ning puhkemajandus (OÜ Kavastu Puhkemaja. 

  

1.5 HUT on puidutöötlemisettevõte, mille põhiliseks tegevusalaks on puidust uste ja akende 

tootmine ning nende müük HUT-i toodangust üle 40 % eksporditakse teistesse Euroopa Liidu 

liikmesriikidesse ja teistesse riikidesse.  

 

1.6 Koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud koondumise teate esitamise juhendi 

mõistes. Horisontaalselt kattuvad kaubaturud puuduvad, kuivõrd koondumise osalised 

tegutsevad erinevatel kaubaturgudel. Vertikaalselt seotud kaubaturgudel jäävad koondumise 

osaliste turuosad oluliselt alla 25 % ning vastavatel kaubaturgudel tegutseb lisaks koondumise 

osalistele arvukalt teisi suurema turuosaga ettevõtjaid.  

 



1.7 Koondumise eesmärgiks ja majanduslikuks põhjenduseks on Telveri soov laiendada enda 

tegevust puidutööstuse valdkonnas ja siseneda uuele kaubaturule, millest võib pikemas 

perspektiivis tekkida sünergia Telveri ja tema tütarühingute teiste tegevusvaldkondadega. 

HUT-i seisukohast on koondumise põhjuseks eelkõige senise enamusaktsionäri soov 

investeeringust väljuda ja uue piisava finantsvõimekusega enamusaktsionäri leidmine, kelle 

toel on võimalik jätkata tootmismahtude ja tootmise efektiivsuse tõstmiseks vajalikke 

investeeringu 


