KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevaga esitame koondumise teate seoses Aktsiaselts Sagro (edaspidi Sagro) üle valitseva
mõju omandamisega Tamatie Invest OÜ (edaspidi Ostja) poolt.
Ostja on 19.06.2019 sõlminud aktsiate müügilepingu 86,8% Sagro aktsiate omandamiseks
(edaspidi Tehing). Tehingu kohaselt omandab Ostja 86,8% Sagro aktsiatest, mis kuuluvad
hetkel erinevatele omanikele. Tegemist on koondumisega, mis kujutab endast ettevõtja poolt
valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 2.
Tamatie Invest OÜ on Tehingu tarbeks loodud valdusühing, millega on valitseva mõju kaudu
seotud Peeter Mänd, AS Betoonimeister ja tema tütarettevõtjad, KERME Investeeringud OÜ,
IVARD OÜ, Geoforce OÜ, OÜ FEDS Investeeringud, Aleviku tee OÜ, OÜ Piirimäe 8,
Risingsun OÜ, Kassi Kvartal OÜ ja SIA Blaumana centrs. AS Betoonimeister ja tema
tütarettevõtjad toodavad ja müüvad Eestis kaubabetooni. IVARD OÜ ja KERME
Investeeringud OÜ tegevus on seotud investeerimis- ja finantseerimistegevusega. OÜ FEDS
Investeeringud tegeleb kinnisvara üürileandmise ja väärtpaberiinvesteeringute haldamisega.
Kassi Kvartal OÜ ja SIA Blaumana centrs tegelevad kinnisvara üürileandmise ja haldamisega.
Aleviku tee OÜ, OÜ Piirimäe 8 ja Risingsun OÜ tegevus on seotud kinnisvarainvesteeringute
ja kinnisvarahaldusega. Geoforce OÜ rendib sõelumis- ja purustustehnikat ning müüb liiva ja
kruusa kaheksast liiva- ja kruusakarjäärist.
Aktsiaseltsi Sagro põhitegevusalaks on keskkonnasõbralik köögiviljakasvatus. Sagro tegeleb
ka sõidu- ja veoautode remondi ning hoolduse ja tehnilise ülevaatuse teenuste osutamisega.
Teatud ulatuses annab Sagro oma Laagri alevikus asuvaid kinnisasju kolmandatele isikutele
üürile. Aktsiaseltsil Sagro on kaks tütarettevõtjat AS Sagro Food ja OÜ Sagro Elekter. AS Sagro
Food tegeleb köögiviljade ja kartuli esmase töötlemise ja käitlemisega. OÜ Sagro Elekter
põhitegevusalaks on elektrienergia võrguteenuse osutamine ja elektritööde tegemine. OÜ Sagro
Elekter võrgupiirkond asub Saue vallas Laagri alevikus. Aktsiaseltsi Sagro ja AS Sagro Food
äritegevuse kohta leiab lisainfot: www.sagro.ee. OÜ Sagro Elekter äritegevuse kohta leiab
lisainfot: www.sagroelekter.ee.
Müüjate sooviks on alates 1993. aastast arendatud köögiviljakasvatuse ärist väljuda ja kasutada
Aktsiaseltsi Sagro aktsiate müügist saadud vahendeid muudel eesmärkidel, mis on iga müüja
jaoks erinevad. Ostja kontserni jaoks annab Tehing võimaluse laiendada ja mitmekesistada oma
tegevusvaldkondi ning samal ajal parendada Aktsiaseltsile Sagro kuuluvate kinnistute
haldamist ja arendamist, kasutades ära Ostja kontserni kinnisvaraarenduse ja -halduse alast
oskusteavet.
Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturgudel Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.

