ÄRISALADUSETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg 1)
1. Koondumise osalised ja koondumise laad
Koondumise osalised on Combimill Sakala OÜ (12216538), Combimill Reopalu OÜ
(10282560), Ecobirch AS (10899065), Warmeston OÜ (10945474), Iriscorp Transport
OÜ (10210046) ja I.T.C Holding OÜ (14504282).
I.T.C Holding OÜ omab 100% äriühingu Iriscorp Transport OÜ osakapitalist
nimiväärtusega 25 564 eurot.
Iriscorp Transport OÜ osanik I.T.C Holding OÜ on esitanud OÜ-le Warmeston, OÜ-le
Combimill Sakala, OÜ-le Combimill Reopalu ja AS-ile Ecobirch (edaspidi Ühinejad)
pakkumise, mille kohaselt omandaksid Ühinejad OÜ-le I.T.C Holding kuuluvad OÜ
Iriscorp Transport osad. Ühinejad sõlmisid osa müügilepingu, mis jõustub koondumise
loa saamisel.
Tehingu tulemusena omandaksid Ühinejad 50% Iriscorp Transport OÜ osalusest,
omandades seeläbi valitseva mõju Iriscorp Transport OÜ üle konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 19 lg 1 punktis 3 sätestatud viisil.
Tehing viiakse lõpuni peale Konkurentsiametilt loa saamist.
2. Koondumise osaliste tegevusalad
Iriscorp Transport OÜ põhitegevusalaks on metsavarumine ning metsamaterjali
transportteenus.
Combimill Sakala OÜ põhitegevusalaks on saematerjali tootmine.
Combimill Reopalu OÜ põhitegevusalaks on saematerjali tootmine.
Warmeston OÜ põhitegevusalaks on puidugraanulite tootmine.
Ecobirch AS põhitegevusalaks on saematerjali tootmine ja täispuidust liimkilbi
valmistamine.
I.T.C Holding OÜ põhitegevusalaks on valdusfirmade tegevus.
3. Mõjutatud kaubaturud
Iriscorp Transport OÜ jätkab oma põhiliste tegevusaladega, milleks on metsamaterjali
transportteenuse osutamine, metsamaterjali ost ja müük ning metsakinnistute ost-müük.
Iriscorp Transpordi metsamaterjali klientuur muutub koondumise tulemusel osanike
sisesemaks. Koondumise eesmärk on kaasata osapoolte poolt rahalisi vahendeid, mis
annab eelduse Iriscorp Transport OÜ kasvule.
Ühinejad jätkavad oma põhitegevusaladega, soetades aga edaspidiselt osa oma aastasest
puidumassi koguvajadusest OÜlt Iriscorp Transport turutingimustel.
Koondumine ei tekita turgu valitsevat seisundit ning samuti ei halvenda ega mõjuta tehing
konkurentsiolukorda kaubaturul.
Käesolev koondumise teade on esitatud lühendatud kujul juhinduvalt konkurentsiseaduse
§ 26 lg 2 p 2, mille kohaselt võib koondumise teate Konkurentsiametile esitada lühendatud

kujul, jättes täpsustamata lisateabe kaubaturgude kohta, kui on täidetud järgmine tingimus:
vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat
tegutsevad ühel ja samal kaubaturul ning koondumise järel ei ole nende ühine turuosa
suurem kui 15 protsenti või üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse
kontserni kuuluvat ettevõtjat tegutsevad kaubaturul, mis eelneb või järgneb kaubaturule,
kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv
ettevõtja, ning kui mõne koondumise osalise individuaalne turuosa või koondumise
osaliste ühine turuosa ei ületa 25 protsenti.
4. Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
Tulevased osanikud (Ühinejad) näevad enda poolt võimalust suurendada metsamüügi
ärisuunda ning kasvatada jõudsalt ettevõtte väärtust. Ettevõtte strateegiline plaan on
jätkata metsaostu suurendamist. Eelnevast tulenevalt on Iriscorp Transport OÜ
üleüldiseks eesmärgiks leida kindlad aastaringsed turud metsamaterjalile ning otsemüük
ümarmetsamaterjali lõpptarbijale.
Ühinejate koondumise eesmärgid ja majanduslikud põhjused seisnevad eelkõige
senisemast tõhusamal ja efektiivsemal viisil vajaliku toorme varumises oma ettevõtetele,
suurendades sealjuures jõudsasti OÜ Iriscorp Transport käibekapitali ja käivet. Osanike
lepingu kohaselt on tehingu eesmärgiks tagada ühinevatele osanikele turuhinnaga toorme
varumine vähemalt 20% ulatuses nende aastasest koguvajadusest.
Eeltoodust lähtudes tuleb pidada ilmseks, et koondumise eesmärgiks antud juhul ei ole
turuosa suurendamine ega konkurentsieelise saavutamine ega mingil viisil vaba
konkurentsi takistamine, piiramine ega kahjustamine vaid pelgalt äriühingute parem ja
efektiivsem funktsioneerimine.
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