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Koondumise lühikokkuvõte 

KonkS § 19 lg 1 p-i 2 järgi on koondumine muuhulgas ettevõtja poolt valitseva mõju 
omandamine teise ettevõtja osa üle.  
Käesolevas koondumise teates kirjeldatav koondumine on Baltic Agro poolt valitseva mõju 
omandamine Weroli varade üle, s.t valitseva mõju omandamine KonkS § 19 lg 1 p-i 2 
mõttes. Baltic Agro omandab Weroli pankrotimenetluse raames Weroli õlitootmisega seotud 
vara. Vara omandamise tulemusel tekib Baltic Agrol võimalus hakata opereerima seni 
Werolile kuulunud tehast, misläbi tekib Baltic Agrol otsene valitsev mõju Weroli õlitootmise 
vara üle. 
Kuigi Baltic Agrol ei ole ette näidata Weroli varade omandamislepingut, on Baltic Agrol 
kindel plaan omandada kirjeldatud Weroli vara pankrotihalduri poolt 16.juulil 2012. a 
korraldataval enampakkumisel. 
Käesoleva koondumistehingu sisuks on Baltic Agro poolt Weroli õlitootmisega seotud vara  
omandamine Werolilt läbi pankrotimenetluse. Enne käesolevat tehingut on Werol Pere Grupi 
100%-line tütarettevõtja, mis tegeleb toiduõli ja söödaproteiini tootmisega.  
Baltic Agro on Eestis registreeritud aktsiaselts, mis kuulub Baltic Agro Holding valitseva 
mõju alla. Baltic Agro Holding on Taani Äriregistris registreeritud valdusühing, kelle 
tegevuseks on osaluse oma(nda)mine teistes ühingutes ning valitseva mõju alla kuuluvad 
lisaks Baltic Agrole veel Lätis registreeritud SIA Baltic Agro ja Leedus registreeritud UAB 
Baltic Agro.  
Weroli ja Baltic Agro tegevus kattub horisontaalselt õlikoogi kaubaturul Eestis. Koondumise 
järgselt on Weroli ja Baltic Agro ühine turuosa õlikoogi kaubaturul [...]%. Siiski, tulenevalt 
turu struktuurist on koondumisteate esitaja seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta 
märkimisväärselt horisontaalselt õlikoogi kaubaturu struktuuri Eestis ega Euroopa Liidus 
üldiselt, sest koondumise tagajärjel üldise õlikoogi kaubaturu struktuur ei muutu oluliselt 
ning koondumisteate esitaja hinnangul võiks õlikoogi kaubaturu geograafiline piiritletus olla 
laiem kui Eesti territoorium. 
Baltic Agro tegeleb rapsi müügiga ettevõtjatele ning talupidajatele Eestis ja välismaal, sh 
Werolile. Rapsi müük on toiduõli ja rapsikoogi tootmisele eelnev tegevus. Kuna Baltic Agro 
turuosa rapsi kaubaturul on üle Koondumise teate juhendi § 8 lg 3 p-s 2 sätestatud 
vertikaalselt mõjutatud kaubaturu 25%-lise turuosa piirmäära, on käesoleva koondumisega 
potentsiaalseks vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks rapsi kaubaturg Eestis. Kuivõrd aga 
omandav ettevõtja Baltic Agro müüb suure osa rapsist Eestist välja ning Weroli otseostude 
osakaal rapsi turul on vähene, ei mõjuta käesolev koondumine märkimisväärselt 
vertikaalselt rapsi kaubaturgu Eestis. Ka siinkohal on koondumisteate esitaja arvamusel, et 
rapsi kaubaturu geograafiline piiritletus on laiem kui Eesti territoorium, mistõttu ei mõjuta 
käesolev koondumistehing märkimisväärselt rapsi kaubaturgu Eestis ja veel väiksema 
tõenäosusega Euroopa Liidus. 
Seega on koondumise osaliste tegevuste vahel vertikaalne ja horisontaalne seotus. Baltic 
Agro tegutseb kaubaturul (rapsi müük), mis eelneb kaubaturule, kus tegutseb Werol (õli ja 
õlikoogi tootmine). Ühtlasi tegutsevad mõlemad koondumise osalised õlikoogi turul. Sellele 
vaatamata on koondumisteate esitaja käesolevas koondumisteates esitatud põhjustel 
seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta sellegipoolest horisontaalselt õlikoogi ja 
vertikaalselt toiduõli kaubaturu struktuuri ei Eestis ega Euroopa Liidus. Koondumise 
tagajärjel õlikoogi ja toiduõli kaubaturu struktuur ei muutu oluliselt, mistõttu ei tekita ega 
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tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses, mis 
oluliselt kahjustaks konkurentsi nimetatud kaubaturul vastavalt KonkS § 22 lg-le 2. 
 


