
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Koondumise käigus omandab Trafigura Group Pte Ltd (edaspidi „Trafigura“) valitseva mõju Puma 

Energy Holdings Pte Ltd (edaspidi „Puma Energy“) üle. Trafigura kavatseb suurendada oma osalust 

Puma Energy's üle 75%, osaledes Puma Energy poolt 8. märtsil 2021 algatatud märkimisõiguste 

emissioonil, ja omandades Puma Energy seniselt aktsionärilt Sonangol Holdings, Limitada, viimasele 

kuuluva senise osaluse Puma Energy aktsiakapitalis (ostu-müügileping sõlmiti 15. aprillil 2021). Seega 

omandab Trafigura valitseva mõju Puma Energy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.  

Konkurentsiseaduse § 20 alusel on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja 

ettevõte, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on antud koondumise osalised Trafigura ja Puma 

Energy.  

Trafigura on üks maailma juhtivaid rahvusvahelisi maavaradega kauplejaid, tegeledes eelkõige nafta ja 

naftasaaduste, mineraalide ja metallikaupadega kauplemisega (sh tarne ja transpordiga) üle kogu 

maailma. Lisaks kauplemistegevusele on Trafigural osalusi mitmetes tööstus- ja finantsettevõtetes, 

sealhulgas: Trafigura Mining Group (kaevanduste portfell Aafrikas, Ladina- ja Põhja-Ameerikas ning 

Euroopas); Impala Terminals (omab ja käitab ülemaailmselt erinevaid sadamate, logistika, ladustamise 

ja transpordiga seonduvaid varasid); Nyrstar (integreeritud kaevandus- ja sulatusettevõte); TFG Marine 

(ühisettevõte, mis tegutseb ülemaailmsel punkrikütuse turul) ning Galena Asset Management 

(Trafigura hallatav valdusettevõte, mille kaudu Trafigura ja kolmandatest isikutest investorid saavad 

võrdsel alusel erinevatesse varadesse investeerida). Valdav osa Trafigura käibest Eestis pärineb 

kauplemisest nafta ja rafineeritud naftatoodetega.  

Puma Energy on integreeritud energiaettevõtja, mis tegeleb peamiselt rafineeritud naftatoodete 

jaemüügi, hulgimüügi ning äriklientide varustamisega. Puma Energy omab ja opereerib mitmeid 

infrastruktuuriobjekte (sealhulgas ladustamisrajatised ja sadamaterminalid). Puma Energy tegutseb 

üle 40 riigis, keskendudes eriti Lõuna- ja Lääne-Aafrika, Ladina- ja Lõuna-Ameerika ning Lõuna-Aasia 

turgudele. Eestis opereerib Puma Energy kahte sadamaterminali (Alexela Logistics AS), tegeleb 

lennukikütuse (AVGAS) tootmise ja hulgimüügiga (Puma Aviation Europe OÜ) ning osutab inseneri- ja 

projektijuhtimise teenuseid seoses naftaja gaasiterminalidega (Conx PM OÜ).  

Koondumise osaliste tegevuste vahel puuduvad Eestis horisontaalsed kattuvused. Koondumise osaliste 

tegevuste vahel esineb vertikaalne kattuvus Trafigura nafta ja nafatasaadustega kauplemise (mille 

jaoks Trafigura ostab terminalioperaatoritelt ladustamisteenust) ja Puma Energy naftasaaduste 

terminalides ladustamisteenuste vahel. Sellised turud ei ole siiski mõjutatud turgudeks ning 

koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsi ei nende teenuste osutamise ega teenuste ostmise 

turgudel.  

Koondumise peamine põhjus on tagada Puma Energyle tugev finantsbaas, mille najal ellu viia 

viieaastast strateegilist plaani, sh rahuldada lähitulevikus sissenõutavaks muutuvad rahalisi kohustusi. 


