ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE
Koondumise osalised ja koondumise viis
Koondumise osalised sõlmisid 21.12.2016. a. notariaalse võlaõigusliku ettevõtte müügilepingu
ja eelmärgete kinnistamise avalduse, mille kohaselt omandab OÜ R-S Valdus ettevõtte AS
Väätsa Prügila varad pärast asjaõiguslepingu sõlmimist. Lepingu kohaselt on notariaalse
asjaõiguslepingu sõlmimise ning tehingu lõpuleviimise üheks eeltingimuseks muuhulgas
nõusoleku saamine Eesti Konkurentsiametilt.
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2
tähenduses, st ühe ettevõtja poolt ainuvalitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle.
Koondumise osalised on:
(i) OÜ R-S Valdus (omandav ettevõtja)
(ii) AS Väätsa Prügila (ettevõtja, kelle ettevõtte üle omandatakse valitsev mõju).
Koondumisega seotud tegevusalad
OÜ R-S Valdus äritegevus
OÜ R-S Valdus on Eestis registreeritud äriühing, mis on loodud 2016. aastal haldamaks RagnSells AS investeeringuid ja arendusi jäätmekäitlusvaldkonnas. OÜ R-S Valdus emaettevõtjaks
on Ragn-Sells AS, mis omakorda kuulub Ragn-Sellsföretagen AB (Rootsi) kontserni. RagnSells AS on spetsialiseerunud jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele Eestis ja Euroopa
Liidus. Ragn-Sells AS peamised tegevused on jäätmete kogumine, töötlemine ja taaskasutusse
suunamine. Jäätmeliikidest käideldakse püsi-, tava- ja ohtlikke jäätmeid. Ragn-Sells AS osutab
teenuseid kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Seahulgas opereerib Ragn-Sells AS sorteerimisja jäätmejaamu.
AS Väätsa Prügila äritegevus
AS Väätsa Prügila on varasemalt kümnele omavalitsusele kuuluv äriühing, mis tegutseb 2000.
aastast. AS Väätsa Prügila omanikud olid varasemalt Albu vald, Imavere vald, Järva-Jaani vald,
Kareda vald, Koigi vald, Paide vald, Paide linn, Roosna- Alliku vald, Türi vald ja Väätsa vald.
2017.a. Eesti omavalitsuse haldusreformi järgselt on AS Väätsa Prügila omanikud Järva vald,
Paide linn ning Türi vald. AS Väätsa Prügila tegeleb jäätmekäitluskeskuse haldamise, jäätmete
vastuvõtu, taaskasutuse, käitlemise, ladestamise ja transporditeenuse osutamisega.
Mõjutatud turud
Koondumise osaliste arvutuste kohaselt on koondumise tulemuseks ühine üle 15% turuosa
järgmistel horisontaalselt mõjutatud turgudel:
• Liigiti kogutud pakendijäätmete kogumine ja vedu
• Jäätmejaamade haldamine
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
Kuigi prügilate tähtsus jäätmekäitluse väärtusahelas on keskkonnanõuete karmistumise tõttu
vähenemas, peab Ragn-Sells AS strateegiliselt oluliseks osaleda ka väiksemates

jäätmekäitlussektori väärtusahela osades, kuivõrd see tagab jätkusuutliku ning pikaajalise
kohaloleku Eesti jäätmesektoris.
Väätsa Prügila on pikaajaliselt otsinud strateegilist partnerit ning Ragn-Sellsi kontsern on Eesti
üks vastutustundlikumaid ja keskkonnahoidlikumaid ettevõtteid. Tegu ei ole
investeerimisettevõttega, mis otsib kiirtulu, vaid Rootsi pereettevõttega, mille ajalugu on 137
aastat pikk. Ragn-Sellsil on olemas pikaajaline strateegia ka tulevikuks.
Ragn-Sellsi kontsern soovib Kesk-Eestisse tuua investeeringuid ning ühtlasi võtab Ragn-Sells
AS üle ka kohustuse tagada tulevikus prügila keskkonnahoidliku sulgemise ja nõutud perioodi
ulatuses monitoorimise (kuni 30 aastat peale sulgemist).

