
 

  

 

   

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 
 
 
Koondumise kirjeldus 
 
Piiratud Vastutusega SCE E-Piim tütarühing AS E-Piim Tootmine tegeleb piima varumise ning 
piimatoodete tootmise ja turustamisega. Peamiselt toodab ühing juustu, piimapulbrit, hapukoort, 
kohupiima ja void ning tema koduturgudeks on Eesti ja Läti, kuid vähesel määral turustatakse kaupa ka 
mujal, sh Venemaal. 

Piiratud Vastutusega SCE E-Piim on otsustanud AS-i E-Piim Tootmine tegevuse arendamiseks ehitada 
juustu, vadakupulbri, koore ja või tootmise tehase, kuid vajab selleks märkimisväärset välist 
finantstuge. Hollandi ühing Meierei B.V., mis on põllumajandustoodete tootmise kontsernide Interfood 
B.V. ja A-Ware Dairy Trade B.V. ühise kontrolli all, on leppinud Piiratud Vastutusega SCE E-Piimaga 
kokku vajaliku finantseeringu tegemises. Tehingute tulemusena omandab Meierei B.V. Piiratud 
Vastutusega SCE E-Piimaga ühise valitseva mõju AS E-Piim Tootmine üle.  

AS E-Piim Tootmine on enne koondumise lõpuleviimist Piiratud Vastutusega SCE E-Piim ainuvalitseva 
mõju all. Seega toimub koondumise tehingu alusel üleminek ainuvalitsevalt mõjult ühisele valitsevale 
mõjule. 

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse (KonkS) § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.  
 
Koondumise osalisteks on Meierei B.V., AS E-Piim Tootmine ja Piiratud Vastutusega SCE E-Piim.  
 
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 
 
 
Piiratud Vastutusega SCE E-Piim ja AS E-Piim Tootmine valitseva mõju struktuur ja äritegevus 
 
Piiratud Vastutusega SCE E-Piim ettevõtete grupp tegeleb toorpiima varumise ja piimatoodete 
(peamiselt lõssipulbri, juustu ja või) tootmise ning turustamisega. SCE on tekkinud Piimandusühistu E-
Piim ja Läti Piimaühistu Piena Celš piiriülese ühinemise tulemusena.  
 
SCE-l on järgmised tütarettevõtjad: AS E-Piim Tootmine (Eesti, 97%), AS Jaunpils Pienotava (Läti, 
100%), SIA Piena Ceļš Georgia (Läti, 100%), OOO E-Piim RUS (Venemaa, 100%). 
 
E-PiimTootmine AS-i tütarettevõtjad on: AS Dessert (Eesti, 100%) ja OÜ E-Piim Transport (Eesti, 80%). 
 
 
Meierei B.V. ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate valitseva mõju struktuur ja 
äritegevus 
 
Meierei on A-Ware ja Interfoodi ühise valitseva mõju all.  
 
A-Ware on Hollandi ettevõtja, mille kohta leiab lähemat informatsiooni nende veebilehelt: 
https://www.royal-aware.com/en/. A-Warel ei ole Eestis äritegevust.  
 
Interfood on rahvusvaheline ettevõtja, mille kohta leiab lähemat informatsiooni nende veebilehelt:  
https://www.interfood.com/. Interfoodil ei ole Eestis äritegevust. 
 
 
* * * 
 
Koondumine on seotud järgmise tegevusalaga: piimatoodete tootmine ja turustamine. Koondumise 
tulemusel ei muutu kaubaturgude struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda olemasolevat turgu 
valitsevat seisundit ühelgi turul, mistõttu ei muutu koondumise tagajärjel konkurentsiolukord turul ning 
koondumine ei kahjusta konkurentsi. 


