KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
MG piima invest OÜ („MG“) on 2. detsembril 2016 (hiljem muudetud) sõlminud ostu-müügilepingu 100%
Eleveda OÜ (pankrotis) („Elveda“) osakapitali esindava osa ostuks („Müügileping“). Elveda
majandustegevuseks on TERE aktsiaseltsi („Tere“) 100% aktsiate omamine. MG on Tere omandamiseks
asutatud eriotstarbeline äriühing, mille omanike struktuur langeb täpselt kokku AS-i Maag Grupp („Maag“)
omanike struktuuriga ning seeläbi on tegemist AS Maag Grupp („Maag“) kontrolli alla oleva äriühinguga.
Pärast Tere aktsiate omandamist on kavas liita Tere Aktsiaseltsiga Farmi Piimatööstus („Farmi“). Seega
omandab Maag valitseva mõju Tere üle KonkS § 19 lg 1 p-i 2 tähenduses.
KonkS § 20 kohaselt on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja ettevõtja, kelle üle
valitsev mõju omandatakse. Seega on koondumise osalisteks Maag ja Tere.
Maag on Eesti kapitalil baseeruv kontsern, mis tegeleb rahvusvaheliselt toiduainete tootmise ja müügiga.
MG on eriotstarbeline iseseisva majandustegevuseta äriühing. Farmi on Maag kontserni osaks ning tema
peamiseks tegevusalaks on piimatoodete tootmine ja müük. Tooteportfelli kuuluvad piim, hapukoor ja dipid,
keefir, hapupiim, rõõskkoor, jogurt ja jogurtijoogid, kohupiimakreemid, kohupiimavormid, pudingid ja
jogurtismuutid, kodujuust, kohukesed, kohupiim, toorjuust ning juust. Tootmisüksused asuvad Põhja-Eestis
(Jõhvis ja Annikveres). Samuti tegeleb Farmi toorpiima kokkuostuga oma tootmisvajaduste rahuldamiseks.
Maag gruppi kuulub ka OÜ Nigula Piim, mille põhitegevuseks on piima tootmine ja piimakarja kasvatus.
Maagi valitseva mõju all olev AS Rannarootsi Lihatööstus tegeleb lihatoodete tootmise ja turustamisega.
Pouttu Oy, AS-i Rannarootsi Lihatööstus 100% omanduses olev Soome äriühing, tegeleb liha- ja
linnulihatoodete tootmise ja müügiga Soomes. Gelid Food OÜ, Maag Food OÜ ja Avalon Foods Sp.z.o.o
tegelevad peamiselt lihatoodete hulgimüügiga. Maag Kinnisvara OÜ tegevuseks on kontorihoone ja
laoruumide üürileandmine ja haldamine.
Tere tegeleb toorpiima kokkuostu ning erinevate piimatoodete tootmise ja müügiga. Toodete hulka
kuuluvad piim, hapukoor ja dipid, keefir, hapupiim ja hapupiimajoogid, rõõskkoor, jogurt ja jogurtijoogid,
kohupiimakreemid, pudingid, kodujuust, kohukesed, kohupiim, toorjuust, suitsujuust, sulatatud juust, või ja
margariin ning erinevate piimast valmistatavate pulbrite tootmine. Tere tootmisüksused asuvad LõunaEestis (Viljandis ja Põlvas). Tere kontsern on olulistes majandusraskustes (Tere osas kestab saneerimis- ja
Elveda osas pankrotimenetlus).
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määrusega nr 69 kinnitatud „Koondumise teate
esitamise juhendi” § 8 lg 3 kohaselt on koondumisest mõjutatud järgmiseid kaubaturud: toorjuustu tootmine
ja müük; kodujuustu tootmine ja müük; kohukeste tootmine ja müük; keefiri, hapupiima ja hapupiimajookide
tootmine ja müük; piima tootmine ja müük; hapukoore tootmine ja müük; jogurti tootmine ja müük;
kohupiima- ja piimadessertide tootmine ja müük; kohupiima ja kohupiimapasta tootmine ja müük; ning
toorpiima ostuturg.
Tehinguni viisid Tere (saneerimisel) ja tema emaettevõtja (pankrotis) finantsraskused, mis tingisid vajaduse
ettevõtjale uue strateegilise omaniku leidmiseks. Maag näeb Tere omandamises võimalust Farmi tegevuse
laiendamiseks ja senisest oluliselt ulatuslikumalt piimatoodetega välisturgudele sisenemiseks. Farmile on
tegevuse laiendamine strateegiliselt vajalik, et olla konkurentsivõimeline Baltikumis, Skandinaavias aga ka
laiemalt. Täiendavalt võimaldab koondumine Tere taristu pinnalt taas-alustada erinevate piimapulbrite
tootmist. Tere on oma finantsprobleemide tõttu olnud problemaatiline äripartner Eesti piimatootjatele,
mistõttu on viimased olnud sunnitud müüma oma piima madalama hinnaga Lätti ja Leetu, mis on omakorda
pärssinud oluliselt piimatootmist Eesti põllumajanduses. Kavandatav tehing elavdaks oluliselt Eesti
põllumajandust ja sellega seotud ettevõtlust ning võimaldaks väärindada oluliselt enam Eesti
põllumajanduses toodetud toorpiima ning parandada oluliselt Eesti piimatoodete ekspordi
konkurentsipositsiooni.
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