
 

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu KC Energy OÜ (edaspidi KC Energy) 
poolt oma tütarettevõtjate Raudlepa Põllud OÜ ja KC Solar3 OÜ vahendusel valitseva mõju 
omandamisega OÜle Solaaro (edaspidi Solaaro) ja tema valitseva mõju all olevatele 
usaldusühingutele ja OÜle Fotoona kuuluva kuue päikesepargi üle. 

Tegemist on koondumisega, mis kujutab endast ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist 
teise ettevõtja osa üle vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 2. 

KC Energy on Combiwood Invest OÜ ja Novo Solar OÜ (kuulub Kaamose kontserni) 
tütarettevõtja. KC Energy ja tema tütarettevõtjad tegelevad päikeseenergia valdkonnas 
taastuvenergia projektide arendamise, ehitamise ja opereerimisega, sh päikeseenergia tootmise 
ja müügiga. 

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. 

Combiwood Invest OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, sh investeerimine 
taastuvenergiasse. Combiwood Invest OÜ 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, aknapõskede ja seinapaneelide 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. 

Solaaro alustas tegevust 2020. aasta septembris. Solaaro tegeleb päikeseelektrijaamades 
taastuvenergia tootmisega ning on valdusettevõtja ja täisosanik saja kolmekümne kahes 
usaldusühingus. Samuti on Solaaro ainuosanik OÜs Fotoona. Kõik usaldusühingud ja OÜ 
Fotoona tegelevad alates 2021. aastast päikeseelektrijaamades taastuvenergia tootmisega. 

KC Energy jaoks on koondumise eesmärk kasvatada KC Energy ja tema tütarettevõtjate 
opereeritavate tootmisvarade (päikeseparkide) võimsust ja suurendada omatoodetud 
elektrimüügi osakaalu. 

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


