
 

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA KOKKUVÕTE 

(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lõige 1) 

 
UAB Malinvest (Malinvest või Ostja) ja Helsingin Mylly Oy (Helsingin Mylly) on sõlminud 
lepingu, mille alusel Malinvest omandab Helsingin Mylly’lt 100% Balti Veski AS-i (BV või 
Target) aktsiatest (Tehing). 
 
Seega omandab Malinvest Target’i üle ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse § 2 lg 4 
tähenduses ja Tehingu järel omab valitsevat mõju Target’i üle Helsingin Mylly asemel 
Malinvest. Järelikult kujutab kavandatav Tehing endast koondumist konkurentsiseaduse § 19 
lg 1 p 2 tähenduses. Koondumise osalised on Malinvest (ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju ettevõtja üle) ja BV (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju). Valitsevast mõjust 
loobuv isik on Helsingin Mylly.  
 
Malinvest on valdusettevõtja, mis ei tegele hetkel aktiivselt äritegevusega. Malinvesti üle 
omab valitsevat mõju Luksemburgi fond Amber Trust II S.C.A., SICAF (Amber II). Muu 
hulgas kuulub Malinvestile enamusosalus Leedu teraviljatöötlejas Malsena Plius UAB 
(Malsena) ja Läti jahutootjas AS Rīgas Dzirnavnieks (RD).  
 
Amber II on Luksemburgis asutatud erakapitalifond. Koos Amber Trust SCA, SICAF-SIF-iga 
(Amber I) moodustavad nad „Amberi fondid”, mis kuuluvad erinevatele investoritele, kuid 
mida haldab sama juriidiline isik – Amber Trust II Management S.A. Amberi fondid 
investeerivad erinevatesse Baltikumi äriühingutesse ning ei ole keskendunud konkreetsetele 
ärisuundadele. Eestis kuulub Amberi fondidele enamusosalus AS-is Toode (katuste ja 
vihmaveesüsteemide tootja), AS-is EPhaG (ravimitootja), AS-is Premia Foods 
(kalatööstusettevõtja), AS-is Saaremere Kala (valdusettevõtja), Vettel OÜ-s 
(kalatööstusettevõtja) ja GourmetHouse OÜ-s (tegeleb värske kala müügiga).  
 
BV on Soome teraviljatöötleja / jahutootja Helsingin Mylly tütarettevõtja. BV toodab erinevat 
liiki jahu ja teraviljatooteid (nt helbeid, müslit, pudruhelbeid, pastatooteid jms) peamiselt Eesti 
turu tarbeks. BV tegutseb kaubamärgi „Veski Mati” all.  
 
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused on järgmised. Malinvesti jaoks on BV 
omandamine strateegilise tähtsusega: Malinvest soovib suurendada oma konkurentsivõimet 
Eestis ja katta Eesti turg oma toodetega. 
 
Koondumise osaliste tegevus kattub jahu-, müsli-, pasta- ja helveste tootmise kaubaturul. 
Tehingu puhul puuduvad mõjutatud kaubaturud konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 2 ja 
koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.  
 
Tehingu tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ning see ei mõjuta negatiivselt 
ühtegi kaubaturgu.  
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