
 

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu KC Energy OÜ (edaspidi KC Energy) 
äritegevuse laiendamisega püsivalt ja iseseisvalt tegutsema mõeldud ühisettevõtjaks 
Combiwood Invest OÜ (edaspidi Combiwood) ja Novo Solar OÜ (edaspidi Novo Solar) poolt.  

KC Energy osanikeks on võrdsetes osades Combiwood ja Novo Solar. Koondumine puudutab 
kahe ettevõtja poolt ühiselt uue iseseisva ettevõtja moodustamist KonkS § 19 lg 2 tähenduses. 

Novo Solari emaettevõtja on Kaamos Energy OÜ, mis kuulub Kaamos Group OÜ kontserni. 
Kaamos Group on 2002. aastal asutatud kodumaisel kapitalil põhinev kontsern, mis tegeleb 
kinnisvaraarenduse, ehituse, saematerjali tootmise ning taastuvenergia tootmisega. Rohkem 
infot Kaamos Group OÜ kontserni kohta on võimalik leida kodulehelt www.kaamos.ee. 

Combiwoodi peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, sh investeerimine 
taastuvenergiasse. Combiwood omab ja opereerib päikeseelektrijaama Imavere külas Järva 
maakonnas. Combiwoodi emaettevõtja Combiwood OÜ põhitegevus on värvitud puitliistude 
tootmine. Combiwood OÜ tütarettevõtjad tegelevad puidu töötlemise ja liistutoorikute 
tootmisega ja puidust valmistatud toodete tarnimisega peamiselt Rootsis asuvatele klientidele. 
Rohkem infot Combiwood OÜ kohta on võimalik leida kodulehelt www.combiwood.ee.  

Combiwood OÜ kuulub Combiwood Grupp OÜ kontserni. Combiwood Grupp OÜ omab lisaks 
Combiwood OÜ-le ja tema tütarettevõtjatele otsest või kaudset valitsevat mõju veel ettevõtjate 
üle, mis tegelevad saematerjali tootmise ja müügiga, metsamaterjali transporditeenuste 
osutamise, metsamaterjali ostu ja müügi ning metsakinnistute ostu ja müügiga, puidust 
ukselengide, aknaraamide ja aknaluukide tootmisega, männist liistu-, ukse- ja 
aknakomponentide tootmisega, saematerjali ja puitplaatide tootmise ja müügiga, kinnisvara 
väljarentimisega, liimpuidust akna-, ukse- ja liistutoorikute tootmisega, kontserni toodangu 
tarnimise ja müügiga välismaal asuvatele klientidele. 

KC Energy planeeritav äritegevus seisneb päikeseenergia tootmiseks vajaliku taristu loomises 
ja haldamises ning selle opereerimisest saadava elektrienergia müügis. 

Novo Solari ja Combiwoodi eesmärk on KC Energy kaudu koostöös arendada, ehitada ja 
opereerida pikaajaliselt päikeseenergia valdkonnas taastuvenergia projekte, kasutades selleks 
ära mõlema osapoole teadmisi ja kontakte uute investeerimisvõimaluste, sh sobilike 
maatükkide leidmisel ja soetamisel ning suurtarbijate liitmiseks elektritootmisega läbi otseliini. 

KC Energy tegevus puudutab ainult päikeseenergia tootmiseks vajaliku taristu loomist ja 
haldamist ning selle opereerimisest saadava elektrienergia müüki ja turustamist. Emaettevõtjad 
jätkavad iseseisvat konkureerimist kõikide teiste tegevuste osas. 

Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturgudel Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. 


