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OTSUS                                                                21.12.2012.a nr 5.1-5/12-039 

 

 

Koondumisele nr 15/2012 DLA International Holding A/S /Hankkija-

Maatalous Oy loa andmine 

 
Koondumine 

 

Konkurentsiamet on 09.11.2012.a saanud koondumise teate ja 17.12.212 lisateate, 

mille kohaselt vastavalt 07.09.2012.a sõlmitud aktsiate müügilepingule DLA 

International Holding A/S (edaspidi DLA) omandab [ … ] Hankkija-Maatalous Oy 

(edaspidi Hankkija-Maatalous) aktsiakapitalist. Tehingu tulemusena kuulub Hankkija-

Maatalous DLA valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 

sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 12.11.2012.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 

teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 

koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes  

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende 

osade üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle valitsev mõju 

omandatakse.   

 

Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks DLA ja Hankkija-Maatalous. 

 

DLA on Taanis registreeritud äriühing (registrikood 1017223719), mille 

põhitegevusalaks on põllumajanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate omamine ja 

valdamine. DLA-ga samasse kontserni kuulub Eestis registreeritud äriühing AS Baltic 

Agro (edaspidi Baltic Agro). Baltic Agro kuulub koos Lätis registreeritud SIA-ga 

Baltic Agro ja Leedus registreeritud UAB-ga Baltic Agro Taanis registreeritud 

äriühingu DLA Agravis International Holding A/S valitseva mõju alla, mis omakorda 

kuulub läbi DLA Taanis registreeritud äriühingu Danish Agro A.m.b.A valitseva mõju 

alla ehk Danish Agro kontserni. 

 

Hankkija-Maatalous on Soomes registreeritud äriühing (registrikood 0224546-6), 

mille põhitegevusalaks on loomakasvatuses vajalike söötade tootmine ja müük.  
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Hankkija-Maatalous müüb oma tooteid Eestisse ise ning läbi oma Läti ja Soome 

tütarettevõtjate, vastavalt Baltic Feed SIA ja Hiven Oy. Baltic Feed SIA 

põhitegevusalaks on sööda tootmine ja müük. Hiven Oy põhitegevusalaks on eriliiki 

sööda tootmine ja müük. Hankkija-Maatalous müüb ka kõrgkvaliteedilist teravilja nii 

Euroopa kui ka rahvusvahelistele turgudele. 

 

Õiguslik hinnang 

 

Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 

eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt 

kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot. 

 

Koondumise osaliste 2011.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 eurot ja mõlema 

koondumise osalise käive ületas 1 917 350 eurot, mistõttu kuulub nimetatud 

koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

Kaubaturud 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 

realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 

seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis 

hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

DLA tegutseb Eestis läbi tütarettevõtja Baltic Agro. Baltic Agro põhitegevusalaks on 

agrokeemiatoodete ja teravilja müük. 2011. aastal moodustas Baltic Agro müügitulust 

teravilja, rapsi ja seemnete müük 67,32% ning mineraalväetiste ja 

taimekaitsevahendite müük moodustas 31,12%. Viimastel aastatel on Baltic Agro 

tootevalikusse lisandunud loomakasvatusele vajalikud söödad ja tarvikud, 

põllumajandusteenused ja määrdeained ning õlid. Baltic Agro-l on tütarettevõtja 

Põllumajandusteenuste OÜ, kellel on omakorda tütarettevõtja Noorma 

Põllumajandussaadused OÜ. Põllumajandusteenuste OÜ põhitegevusalaks on 

põllumajandusteenuste (läga laotamise, kombaini, kogurkäru, külvi) pakkumine. 

Noorma Põllumajandussaadused OÜ põhitegevusalaks on põllumajandussaaduste 

(põhiliselt rapsiseemne) tootmine ja müük. Samuti omandas Baltic Agro käesoleva 

aasta augustis pankrotimenetluse raames AS Werol Tehased varad, millega tagatakse 

rapsiõli tootmine. 

 

Hankkija-Maatalous põhitegevusaladeks on teraviljade ja sööda tootmine ning müük. 

Hankkija-Maatalous müüb Eestis oma tooteid farmeritele nii ise kui ka läbi oma Läti 

ja Soome tütarettevõtjate (Baltic Feed SIA ja Hiven Oy), samuti läbi edasimüüjate, 

nagu näiteks Remedium AS, Farm Plant Kaubandus OÜ ja AS Magnum Veterinaaria. 

Hankkija-Maatalous müüb Eestis asuvale ostjale mineraalsööta ja söödalisandeid, sh 

piimaasendajat. 

 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 

2012.a artikli 3 lõikele 4 on söödaks defineeritud järgmised ained ja tooted: 

töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, kaasa arvatud lisaained, 

mis on mõeldud loomade söötmiseks. Sellest tulenevalt on antud koondumise 
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menetlemisel käibivaks kaubaks määratud sööt, mis hõlmab söödamaterjali (hein, 

silo, teravili, rapsikook jne), eelsegusid, söödalisandeid ning segasööta (täissööt, 

mineraalne täiendsööt, erisööt jne). 

 

Käesoleva koondumise puhul analüüsitakse konkurentsiolukorda sööda tootmise, 

hulgi- ja jaemüügi kaubaturul Eestis.  

 

Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt 

kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või 

tugevnemise kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal 

kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul 

tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise puhul horisontaalne kattuvus seisneb selles, et mõlemad 

koondumise osalised Baltic Agro ja Hankkija-Maatalouse tegutsevad sööda tootmise, 

hulgi- ja jaemüügi kaubaturul Eestis.  

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise 

teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 

nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-

protsendilise ühise turuosa. 

 

Veterinaar- ja Toiduameti andmete põhjal oli 2011. aastal toodetud ja müüdud 

segasööta Eestis 127 671  tonni ning toodetud (töödeldud) ja müüdud söödamaterjali 

62 466 tonni. 2011. aastal toodi Eestisse (import) söödamaterjali 23 448 tonni, 

täiendsööta 2,5 tonni ja söödalisandeid 242 tonni. Eeltoodust tulenevalt sööda 

tootmise, hulgi- ja jaemüügi kogu turumaht Eestis moodustas 2011. aastal ligikaudu 

213 830 tonni.  

 

Koondumise osaliste sööda müük Eestis 2011. aastal moodustas kokku […] tonni, sh: 

1. Baltic Agro müüs segasööta […] tonni ning söödamaterjali  […] tonni. 

2. Baltic Agro tütarettevõtja AS Werol Tehased  müüs söödamaterjali (õlikooki) 

[…] tonni.  

3. Hankkija-Maatalous müüs segasööta (mineraalne täiendsööt) […] tonni.  

 

Eeltoodust tulenevalt moodustas koondumise osaliste turuosa kogu sööda tootmise, 

hulgi- ja jaemüügi kaubaturust Eestis [10-20]%. 

 

Seega on käesoleva koondumise puhul tegemist mõjutatud kaubaturuga laiema 

kaubaturu piiritluse (st kogu sööda tootmise, hulgi- ja jaemüügi kaubaturg Eestis) 

korral. Kaubaturu kitsama piiritluse (st segasööda tootmise, hulgi- ja jaemüügi 

kaubaturg Eestis) korral, mida koondumine otseselt puudutab moodustab koondumise 
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osaliste turuosa [0-5]%, mistõttu kaubaturu kitsama piiritluse korral horisontaalselt 

mõjutatud kaubaturgu koondumise tulemusel ei teki.  

 

Koondumise osaliste hinnangul ning Veterinaar- ja Toiduameti andmetest tulenevalt 

on sööda tootmise, hulgi- ja jaemüügi kaubaturul Eestis tugev konkurents. 

Suurimateks konkurentideks on segasöödatootjatest Farm Plant Eesti AS, Anu 

Ait OÜ, Agrovarustus OÜ, Veskimeister OÜ, Kureoja Jõusöödatehas OÜ, Valjala 

Söödatehas AS ning söödamaterjali tootjatest (töötlejatest) ja müüjatest on Salutaguse 

Pärmitehas AS, Scanola Baltic AS,  Oru Taimeõlitööstuse OÜ, Nordkalk AS ja Rakke 

PTKÜ. Lisaks eeltoodule ka imporditakse Eestisse nii söödamaterjali kui täiendsööta 

ja lisandeid.  

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 

tulemusena ei muutu kaubaturu struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt 

konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat 

seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  Seega ei esine käesoleva koondumise puhul 

KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 

 

Otsustan: 

 

Anda luba DLA International Holding A/S  ja Hankkija-Maatalous Oy 

koondumisele. 

 

Otsuse peale või esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 

seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse 

teatavakstegemisest. 

 

 

Märt Ots 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Peadirektor 

 

 

 
Konkurentsiameti 21.12.2012.a otsuse nr 5.1-5/12-039 

ärakiri on samane originaaliga.  

 

   /Svetlana Ljutova/ 02.01.2013.a 

 

 


