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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu OÜ TM Betoon koosseisu kuuluva 
Tartu maakonnas Vahi alevikus Savi tn 1 asuva betoonitehase (edaspidi Tehas) üle valitseva 
mõju omandamisega AS Betoonimeister Tartu (edaspidi Betoonimeister) poolt. 

Betoonimeister on 12.05.2016 sõlminud lepingu Tehase omandamiseks (edaspidi Tehing) 
OÜ-lt TM Betoon (registrikood 11316798). Tehingu kohaselt omandab Betoonimeister Tehase 
koos kõige selle juurde kuuluvaga jätkuval tegutseva ettevõttena. Koondumine puudutab ühe 
ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 
p 2 tähenduses. 

AS Betoonimeister ja tema tütarettevõtjad AS Betoonimeister Tartu ja AS Betoonimeister 
Jõhvi toodavad Eestis kaubabetooni (valmis betoonisegu) neljas tehases, mis asuvad 
Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Rõstlas. Rõstlas asuv tehas on mobiilne ning seda on võimalik 
vajadusel ümber paigutada. Kontserni ettevõtjad teenindavad erineva suurusega kliente üle 
kogu Eesti. Kaubabetooni tootmine ja müük on lahutamatult seotud kaubabetooni transpordi- 
ja pumpamisega, mida teostavad Eestis üldjuhul kaubabetooni tootjad ühtse teenusena 
kaubabetooni müügil. Betoonimeistri kontserni kohta leiab lisainfot aadressilt: 
http://www.betoonimeister.ee/. 

AS-iga Betoonimeister on valitseva mõju kaudu seotud veel KERME INVESTEERINGUD 
OÜ, IVARD OÜ, Geoforce OÜ, OÜ FEDS Investeeringud, Aleviku tee OÜ, OÜ Piirimäe 8 ja 
Risingsun OÜ. KERME INVESTEERINGUD OÜ ja IVARD OÜ tegevus on seotud 
investeerimis- ja finantseerimistegevusega. OÜ FEDS Investeeringud tegeleb kinnisvara 
üürileandmise ja väärtpaberiinvesteeringute haldamisega. Aleviku tee OÜ, OÜ Piirimäe 8 ja 
Risingsun OÜ tegevus on seotud kinnisvarainvesteeringute ja kinnisvarahaldusega. Geoforce 
OÜ rendib sõelumis- ja purustustehnikat ning müüb liiva ja kruusa 7 liiva- ja kruusakarjäärist. 

OÜ TM Betoon on AS TMB tütarettevõtja, mille peamisteks tegevusaladeks on betoonisegude 
tootmine ja müük, betooni transport ja betooni pumpamine. OÜ-l TM Betoon on üks tehas, 
mis asub Vahi Tööstuspargis Tartu maakonnas. Tehas teenindab nii suurkliente kui ka 
eraisikutest väikekliente. OÜ-ga TM Betoon ühte kontserni kuuluvad AS TMB, OÜ TMB 
Element, SIA TMB Elements ja Bygg Element Sverige AB. Nimetatud ettevõtjate tegevus 
seondub betoonelementide tootmise ja montaažiga. OÜ TM Betoon tegevuse kohta leiab 
lisainfot aadressilt: http://www.tmbetoon.ee/.  

OÜ TM Betoon kontsern soovib väljuda kaubabetooni turult ning keskenduda oma 
põhitegevusele, milleks on betoonelementide valmistamine. Samal ajal on kaubabetooni 
tootmine ja müük Betoonimeistri kontserni põhitegevus. Betoonimeister soovib Tehinguga 
suurendada oma kaubabetooni tootmise mahtu ja võimekust, samuti transpordiparki, et kliente 
paremini teenindada. 

Käesoleval juhul on mõjutatud kaubaturuks Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1 
tähenduses kaubabetooni tootmise ja müügi kaubaturg Eestis. Koondumise osalised ei tegutse 
muudel kattuvatel kaubaturgudel mistõttu puuduvad muud horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturud. Koondumise osalistel puuduvad Eestis vertikaalselt mõjutatud kaubaturud 
Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 2 tähenduses. 


