
ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE 

Koondumise osalised ja koondumise viis 

  

Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses, 

st ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle. Tehinguga omandab SCHWENK 

Eesti OÜ (registrikood 16138255) valitseva mõju AS Betoonimeister (registrikood 11070630) üle.  

KonkS § 20 lg 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab valitseva mõju ühe 

ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.  

KonkS § 20 lg 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle 

omandatakse valitsev mõju.  

Seega on koondumise osalised: 

(i) SCHWENK Eesti OÜ (omandav ettevõtja) 

(ii) Aktsiaselts Betoonimeister (omandatav ettevõtja) 

 

Koondumisega seotud tegevusalad ja mõjutatud turud 

 

SCHWENK Eesti OÜ (edaspidi SCHWENK Eesti) on Eestis registreeritud ettevõte, mis kuulub 100% 

ulatuses Saksa ettevõttele SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH, mis omakorda kuulub lõppastmes 

SCHWENK Geschäftsfürungs GmbH valitseva mõju alla ehk teisisõnu Schwenk Building Materials 

Gruppi (edaspidi ka „Schwenk kontsern“).  

 

Schwenk Eesti tegeleb Schwenk kontserni investeeringute valdusettevõttena ning pakub müügiabi 

teenust grupisisesele ettevõttele SCHWENK Latvija SIA, mis on Läti ehitusmaterjalide tootja. 

SCHWENK Latvija SIA pakub oma klientidele kvaliteetset tsemendi, kaubabetooni, täitematerjalide ja 

betoonkatte lahendusi.  

 

Aktsiaselts Betoonimeister (edaspidi Betoonimeister) toodab, transpordib ja pumpab erinevaid 

betoonisegusid nii professionaalsetele betooni paigaldajatele kui ka väike- ja individuaalehitajatele. 

Betooni müük on olnud Betoonimeistri peamine tegevusala 2005. aastast. Ettevõtjale kuulub kolm 

tütarettevõtet: Betoonimeister Pärnu OÜ, AS Betoonimeister Jõhvi ja AS Betoonimeister Tartu.  

 

Koondumisega kaasneb vertikaalne seos tsemendi tootmise ja müügi ning valmisbetoonisegu müügi 

turul.  

 

Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused 

 

Kavandatav koondumine on ajendatud Schwenki kontserni strateegiast laiendada oma tegevust 
Baltikumis, eelkõige valmisbetoonsegude tootmise turul, väljapoole oma tegutsemise praegusest 
geograafilisest piirkonnast. Siiani on omandaja kontsern olnud tegev peamiselt Saksamaal. 
Kavandatava koondumise kaudu laiendaks Schwenk oma kontserni tegevust Eesti turul. AS 
Betoomimeistri soetamine toetab Schwenk kontserni strateegilisi suundasid, mille eesmärgiks on uute 
ja kasumlike ärisuundade edendamine. 
 


