KonkS § 19 lg 1 p-i 2 järgi on koondumine muuhulgas ettevõtja poolt valitseva mõju
omandamine teise ettevõtja üle.
Trigon Dairy Farming ja ACC on kokku leppinud Väätsa Agro aktsiate müügis. Tehing
jõustub muuhulgas pärast Konkurentsiameti poolse koondumiseks positiivse loa saamist,
mille järgselt toimub ka Väätsa Agro aktsiate omandiõiguse üleandmine ACC-lt Trigon Dairy
Farmingule.
Seega on käesolevas koondumise teates kirjeldatav koondumine Trigon Dairy Farmingu
poolt valitseva mõju omandamine Väätsa Agro üle, st. valitseva mõju omandamine KonkS §
19 lg 1 p-i 2 mõttes.
Väätsa Agro kuulub enne käesolevat koondumistehingut ACC valitseva mõju alla. ACC on
rahvusvaheline valdusühing. Väätsa Agro peamiseks tegevusalaks on piimakarja
kasvatamine ja toorpiima hulgimüük, väga väikeses ulatuse teostatakse ka väiketapamaja
teenuse osutamist.
Trigon Dairy Farming kuulub Taani ühingu Trigon Agri A/S kontserni, kelle valitseva mõju
alla Trigon Dairy Farming ühtlasi ka kuulub. Trigon Dairy Farmingul endal puudub
majandustegevus, kuid tema valitseva mõju alla kuuluvad ühingud Kaiu LT OÜ, Kärla PM OÜ
(likvideerimisel) ja TÜ Kärla Põllumajandusühistu. Lisaks eespool nimetatud ühingutele
kuuluvad Trigon Dairy Farmingu kaudse valitseva mõju alla läbi Kärla PM OÜ
(likvideerimisel) ja Saare Farmer OÜ, kelle valitseva mõju alla omakorda kuuluvad Lindoria
OÜ (likvideerimisel) ja Eikla Agro OÜ. Trigon Dairy Farmingu valitseva mõju alla kuuluvad
ühingud tegelevad piimakarjakasvatuse ja toorpiima hulgimüügiga. Trigon Agri A/S-i
kontserni kuuluvad ettevõtted tegelevad väljapool Eestit piimakarja kasvatamise ja
toorpiima hulgimüügiga ning teravilja kasvatamisega, kuid nimetatud tegevuste osas
puudub Trigon Agri A/S kontserni ettevõtetel puutuvus Eestiga.
Koondumise osaliste tegevused kattuvad seega Eestis horisontaalselt piimakarja
kasvatamise ja toorpiima hulgimüügi kaubaturul, millest tulenevalt on koondumise osaliste
tegevuste vahel horisontaalne seotus. Koondumise osaliste koondumistehingu järgne ühine
turuosa jääb aga alla 15%, millest tulenevalt puudub käesoleval koondumisel potentsiaalselt
mõjutatud horisontaalne kaubaturg.
Eeltoodust tulenevalt on koondumisteate esitaja seisukohal, et käesolev koondumine ei
mõjuta horisontaalselt piimakarja kasvatuse ja toorpiima hulgimüügi kaubaturu struktuuri
Eestis. Koondumise tagajärjel nimetatud kaubaturu struktuur ei muutu märkimisväärselt,
mistõttu ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13
lg 1 tähenduses, mis oluliselt kahjustaks konkurentsi nimetatud kaubaturul vastavalt KonkS
§ 22 lg-le 2.

