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Ärisaladuseta 

KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

03.06.2015 sõlmisid OÜ Graanul Mets (edaspidi Graanul Mets ) ning AS Roger Puit (edaspidi Roger 
Puit ) aktsionärid OÜ Marima Holding, OÜ Männiku Metsatalu ja OÜ Mataks Holding aktsiate 
müügilepingu (edaspidi Leping ), mille alusel Graanul Mets omandab ühingus Roger Puit 50%-lise 
osaluse. Lepingu kohaselt on tehingu lõpuleviimise üheks eeltingimuseks muuhulgas koondumiseks loa 
saamine Konkurentsiametilt. 
 
Roger Puidu aktsiate müügi tehing toimub kahes etapis. Esimeses etapis omandab Graanul Mets Roger 
Puidu olemasolevatelt aktsionäridelt ca 32,35% Roger Puidu aktsiakapitalist (arvestama ühingule 
kuuluvaid oma aktsiaid, mis kuuluvad Lepingu kohaselt tühistamisele) ning teises etapis ca 17,65% 
ühingu aktsiakapitalist (arvestamata ühingu oma aktsiaid, mis kuuluvad Lepingu kohaselt tühistamisele). 
Aktsionäride omavaheliste kokkulepete tulemusena omandab Graanul Mets Roger Puidu üle negatiivse 
ainukontrolli ehk valitseva mõju KonkS § 2 lg 4 mõistes. Käesolev koondumine on koondumine KonkS  
§ 19 lg 1 p 2 tähenduses ehk ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja üle. Käesoleva 

koondumise osalisteks on seega Graanul Mets (valitsevat mõju omandav ettevõtja) ja Roger Puit 
(ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju). 
 
Koondumisega seotud põhiliseks äritegevuseks ja majandusharuks on metsavarumine, mis on 
koondumise osalise Roger Puit põhitegevuseks (sh metsakinnistute ostmine, metsa ülestöötamine ja 
metsamaterjali raie ning müük). Graanul Metsal kui koondumise osalisel endal äritegevus puudub ning 
tegemist on valdusettevõtjaga. Graanul Metsaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate 
põhitegevusaladeks on puidugraanulite tootmine Eestis, Lätis ja Leedus, biomassist soojus- ja 
elektrienergia tootmine ja müük Eestis ja Lätis ning puidugraanulite müük Euroopa Liidus. Graanul 
Metsale kuuluvad 50%-lised osalused OÜ’s Valga Puu ja OÜ’s Karo Mets, mis on mõlemad 
metsandusvaldkonna ettevõtted ning mille peamised tegevusalad on metsavarumine ja müük, metsa 
ülestöötamine ja muud metsakinnistute majandamisega seotud teenused. OÜ’le Valga Puu kuulub 
100%- line osalus OÜ’s AAB Ekskavaator, mille põhiliseks tegevusalaks on maaparandus- ja kaevetööd. 
 
Kõik käesoleva koondumise osalised tegelevad metsavarumisega, mistõttu esineb käesoleva 
koondumise puhul horisontaalne kattuvus palgi, paberipuu ja küttepuu ning muude metsakinnistute 
majandamisega seotud kaubaturgudel. Koondumise osaliste hinnangul jäävad nende ühised turuosad 
igal kaubaturul kindlasti alla 15%, mistõttu puuduvad horisontaalselt mõjutatud kaubaturud 
konkurentsiõiguse tähenduses. 
 
Metsamaterjali varumise ja müügiga seotud kaubaturgudega on koondumise teate esitaja hinnangul 
vertikaalselt seotud energiapuidu ostuturg Eesti territooriumil. Antud kaubaturul tegutsevad Graanul 
Metsa kontserni kuuluvad ettevõtjad, kelle turuosa jääb alla 10%. Seega jääb koondumise osaliste 
turuosa igal kaubaturul ühiselt ja eraldi alla 25%, mistõttu puuduvad ka vertikaalselt mõjutatud kaubaturud 
konkurentsiõiguse tähenduses. 
 
Koondumise põhiliseks eesmärgiks on tugevdada Graanul Metsa kontserni põhitegevuseks, s.o 
puidugraanulite tootmiseks vajamineva tooraine ressurssi ja kättesaadavust. Roger Puidu metsakinnistud 
asuvad peamiselt Viljandimaal, jäädes Graanul Metsa kontserni kahe suure tehase – Imavere ja Helme – 
tooraine tarnete raadiusse. Tooraine parem kättesaadavus aitab tõsta puidugraanulite tootmise tõhusust 
ning selle kaudu suurendada toodangumahtusid ning optimeerida hindasid. 
 


