
 

 

 

ÄRISALADUSETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg 1) 
 

1.   Koondumise osalised ja koondumise laad 

Koondumise osalised on OÜ Purutuli, AS Vestman Bioenergy ja Warmeston OÜ.  

OÜ Purutuli ja AS Vestman Bioenergy omavad kumbki 50% äriühingu Warmeston OÜ 
osakapitalist nimiväärtusega 2500 eurot ehk kummalegi osanikule kuulub osa suuruses 
1250 eurot.  

OÜ Purutuli esitas AS-ile Vestman Bioenergy väljaostupakkumise, millega soovib 
omandada AS-ile Vestman Bioenergy kuuluva OÜ Warmeston osa.  

Tehingu tulemusena saaks OÜ Purutuli ainuosanikuks ja omandaks valitseva mõju 
Warmeston OÜ üle  konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud 
viisil. 

Tehing viiakse lõpuni peale Konkurentsiametilt loa saamist. 

2.   Koondumise osaliste tegevusalad  

OÜ Purutuli peamiseks tegevusalaks on puitpelletite tootmine. 

Warmeston OÜ põhitegevusalaks on biomassist küttegraanulite / puitpelletite tootmine. 
Ettevõttel on kaks tootmisüksust: Järveres, Võrumaal ja Purilas, Raplamaal. 

AS Vestman Bioenergy on taastuvenergia valdkonnas tegutsev ettevõte. 

3.   Mõjutatud kaubaturud  

OÜ Purutuli ja OÜ Warmeston toodavad puitpelleteid. 
Eestis toodetud ja Eestis kasutatavast pelleti tootmismahust moodustas 2016 aastal 
Purutuli OÜ osa koos Warmeston OÜ osaga alla 20%.  
 
Koondumine ei tekita turgu valitsevat seisundit ning samuti ei halvenda ega mõjuta tehing 
oluliselt konkurentsiolukorda kaubaturul. 

Käesolev koondumise teade on esitatud lühendatud kujul juhinduvalt konkurentsiseaduse 
§ 26 lg 2 p4 , mille kohaselt võib koondumise teate Konkurentsiametile esitada lühendatud 
kujul, jättes täpsustamata lisateabe kaubaturgude kohta, kui on täidetud üks järgmistest 
tingimustest: koondumise osaline omandab valitseva mõju ettevõtja üle, kelle üle tal on 
juba koos teise ettevõtjaga ühine valitsev mõju. 
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4.   Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused  

OÜ Warmeston efektiivsema ning majanduslikult pikema perspektiiviga juhtimise 
seisukohalt on asjakohane võimalus osanikul teine osanik välja osta ja äriühingu juhtimine 
üle võtta. Purutuli OÜ pidas õigeks ja vajalikuks võtta üle Warmeston OÜ juhtimine ning 
sellest lähtudes ka väljaostupakkumise esitas.  

Koondumise eesmärgiks antud juhul ei ole turuosa suurendamine ega konkurentsieelise 
saavutamine ega mingil viisil vaba konkurentsi takistav, piirav ega kahjustav vaid pelgalt 
äriühingu parem ja efektiivsem juhtimine. 

 


