KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
EMG Karjäärid OÜ („EMG Karjäärid“) ning Ivard OÜ („Ivard“) ja Kerme Investeeringud OÜ
(„Kerme Investeeringud“) sõlmisid 1. juulil 2019 müügilepingu (“Leping”), millega Ivard ja
Kerme Investeeringud müüvad Geoforce OÜ (“Geoforce”) osad EMG Karjääridele. Lepingus
ettenähtud tehingu lõpuni viimise järgselt omandab EMG Karjäärid valitseva mõju Geoforce
üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes. Lepingu pooled soovivad tehingu lõpule viia võimalikult kiiresti
pärast koondumiseks Konkurentsiametilt loa saamist.
KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja
ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise osalisteks
EMG Karjäärid ja Geoforce.
EMG Karjäärid on Eestis registreeritud ja tegutsev ettevõtja, mille põhitegevuseks on liiva ja
kruusa toormaterjali kaevandamine, töötlemine ja müük erinevatele ehitusmaterjalide
tootjatele, teede ja infrastruktuuri rajamisega tegelevatele ning teistele ettevõtjatele. EMG
Karjäärid 100% osalusega tütarfirma OÜ Kuiv Liiv („Kuiv Liiv“) tegeleb liiva väärindamisega
(peamiselt materjali kuivatamine ja segamine saavutamaks kliendi soovitud koostist). EMG
Karjäärid kuulub EMG OÜ („EMG“) ainuvalitseva mõju alla. EMG on valdusühing, mis on
asutatud investeeringute tegemiseks. EMG kuulub AS-i Infortar („Infortar“) ainuvalitseva mõju
alla. Infortar on investeerimisettevõte, mis teeb investeeringuid erinevates ärivaldkondades
tegutsevatesse äriühingutesse. Infortari valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad
finants- ja kinnisvarainvesteeringute haldamisega, energeetikaga, trükiteenuste pakkumisega,
klaastoodete, lauanõude ja köögitarvikute pakkumisega erinevatele toitlustusteenuseid
pakkuvatele
ettevõtjatele,
kuid
ka
eraisikutele,
valuutavahetusteenustega,
meelelahutusautomaatidega seotud teenustega, fotograafia alaste teenuste pakkumisega,
spordirajatiste haldamisega ja taksondusega seotud teenustega. Infortarile kuulub ka
vähemusosalus Tallinna börsil noteeritud AS-is Tallink Grupp, mis pakub reisijate- ning
kaubaveoteenuseid meritsi Balti mere piirkonnas.
Geoforce on Eestis registreeritud ja tegutsev ettevõtja, mille põhitegevuseks on liiva ja kruusa
toormaterjali kaevandamine, töötlemine ja müük.
Koondumisel esinevad horisontaalsed kattuvused liiva toormaterjali kaevandamise,
töötlemise ja müügi ning kruusa toormaterjali kaevandamise, töötlemise ja müügi
horisontaalsetel turgudel Eestis. EMG Karjääridega samasse kontserni kuuluvate ning
Geoforce tegevuse vahel eksisteerib ka vähesel määral vertikaalne seotus. Turgudel, kus
esinevad horisontaalsed kattuvused jäävad koondumise osaliste hinnangul nende ühised
turuosad sellistel turgudel alla 15%. Vertikaalselt seotud kaubaturgudel jäävad kaubaturud
oluliselt alla 25%. Seega puuduvad koondumisel mõjutatud kaubaturud koondumise teate
esitamise juhendi mõistes.
Koondumiseni viis Ivardi ja Kerme Investeeringute soov väljuda liiva ja kruusa kaevandamise,
töötlemise ja müügiga seotud äritegevusest. EMG Karjäärid nägi omakorda potentsiaalset
võimalust ettevõtte liiva ja kruusa kaevandamise ja müügi portfelli laienemiseks ning
edasiseks kasvuks ja arenguks.

