Koondumise lühikokkuvõte

Estover SPT OÜ omandab valitseva mõju AS Saaremaa Piimatööstus üle Konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2
tähenduses. Valitsev mõju omandatakse AS Saaremaa Piimatööstus 100% osade omandamise kaudu seniselt
aktsionärilt Saaremaa Piimaühistu.
Estover SPT OÜ on 13.05.2022 asutatud ning varasema äritegevuseta äriühing, mis kuulub Osaühing United
Estover Group kontserni. Osaühing United Estover Group on kontserni emaettevõte, mille põhitegevusalaks
on ettevõtete haldamine, juhtimisteenused ja –konsultatsioonid ja mida kasutatakse erinevate äriühingute
osaluste omandamiseks ja hoidmiseks. Juhatuse liikme ning osaniku Ago Teder valitseva mõju kaudu on
Estover SPT OÜ koondumist puudutavate kaubaturgude mõttes seotud osaühinguga ESTOVER
PIIMATÖÖSTUS, mille tegevusalaks on piimatoodete – põhiliselt juustu, või ja kohupiima tootmine;
osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS tütarettevõtja Eesti Juustu Tootmise Osaühing, mille tegevusalaks on
juustu ja kohupiima tootmine; OÜ Eesti Piimafarmid, mille valitseva mõju all on omakorda osaühing Selja ja
Osaühing Piistaoja Katsetalu, milliste põhitegevusalaks on eesti holsteini tõugu veiste tõuaretus, toorpiima
tootmine ning rohusöötade ja teravilja kasvatamine veisekasvatuse tarbeks; AT Agro OÜ, mille valitseva mõju
alla kuuluvad Osaühing VIRAITO ja Suurekivi OÜ, milliste põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus.
AS Saaremaa Piimatööstus põhikirjast tulenevateks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost ja käitlemine ning
jae- ja hulgikaubandus.
Koondumise osaliste tegevused kattuvad Eestis horisontaalselt toorpiima varumise ja piimatoodete tootmise,
täpsemalt laabijuustu, või, kohupiima ja määrdejuustu kaubaturul, millest tulenevalt on koondumise osaliste
tegevuste vahel horisontaalne seotus. Koondumise osaliste tegevused kattuvad Eestis ka vertikaalselt toorpiima
tootmise ja müügi kaubaturul, millest tulenevalt on koondumise osaliste tegevuste vahel vertikaalne seotus.
Koondumise tagajärjel nimetatud kaubaturgude struktuur ei muutu märkimisväärselt - käesolev koondumine
ei tekita, ei tugevda ega ei loo ühegi koondumise osalise osas turgu valitsevat seisundit ega kahjusta muul viisil
konkurentsi ühelgi nimetatud kaubaturul.
Tehinguni viisid muutunud majandusolud, kiire sisendite hinnakasv, kütuse hinnatõus ja Covid-19 piirangud,
mis kogumis mõjutasid tootmist ja tarneid ning lõpptoodete tarbijate käitumist. Konkurentsis püsimiseks ja
jätkusuutlikkuse tagamiseks on mõlema koondumise osalise hinnangul vajalik piimatööstuses tegelevate
ettevõtete tootmisvõimsuste efektiivsem planeerimine ning tootmisressursside efektiivne kasutamine. Mõlema
koondumisosalise tootmisefektiivsuse parandamine võimaldab Eestis toodetud toorpiima kohapeal rohkem
väärindada ja töödeldud tootena eksportida. Koondumise tulemusel on koondumise osalistel võimalik oma
tootmistegevust optimeerida ning tõsta seeläbi toiduainetööstuse efektiivsusnäitajat. Kirjeldatud viisil
paranevad tootmismahud ja konkureerimisvõimekus ka välisturul.

