KO O N D UM I SE Ä R I S AL A DU ST E TA L ÜH I K O K K UV Õ T E

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu AS TREV-2 Grupp (edaspidi
TREV2) üle valitseva mõju omandamisega RRTK Kapital OÜ (edaspidi RRTK) poolt.
RRTK on 26. jaanuaril 2017. a sõlminud Küprosel registreeritud ühinguga Humarito Limited
(registrikood HE 237008) lepingu, mis reguleerib RRTK poolt TREV2 üle valitseva mõju
omandamise protsessi (edaspidi Tehing). Tehingu kohaselt omandab RRTK kokku vähemalt
32 726 262 TREV2 aktsiat (87,71% TREV2 aktsiakapitalist). Tehingu lõpuleviimine sõltub
TREV2 olemasolevate aktsionäride ostueesõigustest. Koondumine puudutab ühe ettevõtja
poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2
tähenduses.
RRTK kuulub kontserni, mille emaettevõtjaks on AS Infortar (edaspidi Infortari kontsern).
Kontserni kõige suurema müügituluga tegevusaladeks on maagaasi müük (AS Eesti Gaas),
maagaasi võrguteenuse müük (AS Gaasivõrgud) ning kinnisvara rent ja üür. Infortari
kontserni ettevõtjad tegelevad veel taksoteenuste osutamise, gaasitorustike ja -rajatiste
ehitamise, trükiteenuste pakkumise, surugaasi müügi, elektrienergia müügi, gaasiseadmete
müügi, jae- ja hulgikaubanduse (klaastooted, lauanõud, köögitarvikud), valuutavahetuse ja
muude teenuste osutamisega. Infortari kontserni kohta leiab lisainfot aadressilt:
http://www.infortar.ee/.
TREV2 on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud ettevõte. AS
TREV-2 Grupp peamisteks tegevusvaldkondadeks on teede ja rajatiste ehitamine ning
hooldamine,
teedeehitusmaterjalide
ja
liikluskorraldusvahendite
tootmine
ning
keskkonnaehitus. Kõige suurema müügituluga tegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus,
millele järgnevad bituumensegude tootmine naftabituumeni baasil, vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitus, silla- ja tunneli ehitus, raudteede ehitus, hooldus ja remont,
kruusa ja liivakarjääride tegevus, liiva, kruusa ja paekivikillustiku hulgimüük, metalltoodete
(peamiselt liikluskorraldusvahendite jms) tootmine, enda kinnisvara üürile andmine ning
mootorikütuse müük. TREV2 tegevuse kohta leiab lisainfot aadressilt: http://www.trev2.ee/et/.
Infortari kontsern otsib järjepidevalt võimalusi uuteks investeeringuteks, mis aitaksid luua
sünergiat Infortari kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel. Seejuures lähtub AS Infortar
investeerimisotsuste tegemisel Läänemere regiooni konvergentsitrendist ning sellega seotud
taristu ja teenuste arendamise võimalustest. Valitseva mõju omandamine TREV2 üle on
tingitud AS Infortar soovist laiendada kontserni tegevust taristuobjektide ja rajatiste
ehitamisel. TREV2 kui taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud
äriühingu aktsiate omandamine sobib Infortari kontserni investeerimiseesmärkidega.
Käesoleval juhul puuduvad horisontaalselt või vertikaalselt mõjutatud kaubaturud
Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1 ja § 8 lg 3 p 2 tähenduses.
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