KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Esitame käesolevaga koondumise teate seoses Estonian Malt OÜ (edaspidi Estonian Malt) üle
ühise valitseva mõju omandamisega Puratos Group NV (edaspidi Puratos), Grassor OÜ
(edaspidi Grassor) ja KPP Valdus OÜ (edaspidi KPP) poolt.
Puratos sõlmis 11. veebruaril 2019 lepingu Estonian Malti osade omandamiseks Grassorilt ja
KPP-lt (edaspidi Tehing). Pärast Tehingu lõpuleviimist on Estonian Malt Puratose, Grassori ja
KPP ühise valitseva mõju all: Puratos omab 50% Estonian Malti osadest ning Grassor ja KPP
omavad kumbki 25% Estonian Malti osadest. Kõnesoleva koondumisega kaasneb ettevõtjate
poolt ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja üle vastavalt konkurentsiseaduse § 19
lg 1 p-le 3.
Puratos on rahvusvaheline kontsern, mis pakub täisvalikut innovatiivseid tooteid ja tooraineid
ning rakenduslikku oskusteavet pagari-, kondiitri- ja šokolaaditööstustele. Puratose peakontor
asub Belgias. Eestis tegutseb Puratos oma tütarühingu Puratos Estonia OÜ kaudu, mis müüb
tooteid ja osutab teenuseid toiduainetööstusele, toidupoodidele ja toiduteeninduse sektorile.
Eestis pakutav tootevalik sisaldab laia valikut pagaritoodete tooraineid, kondiitritoodete
tooraineid ja šokolaadi tooraineid. Puratose kontserni kohta leiab lisainfot kodulehtedel
www.puratos.com ja www.puratos.ee.
Estonian Malti tooteportfellis on neli teravilja (rukis, nisu, tatar ja kaer), millest Estonian Malt
toodab mitmesuguseid toiduainetööstuses, sh peamiselt pagaritööstuses, kasutatavaid
linnasejahusid ja täisteratooteid. Estonian Malt ekspordib üle poole oma toodangust. Estonian
Maltil on Leedus tütarühing UAB Lietuviškas Salyklas, mis valmistab ja müüb
rukkilinnasejahu, nisulinnasejahu ja muid leivatööstuses kasutatavaid tooteid. Estonian Malti
kohta leiab lisainfot kodulehel www.estmalt.ee.
Nii Grassor kui ka KPP on valdusühingud. Grassori ja KPP ainsaks osaluseks on osalus
Estonian Maltis ning nad ei paku tooteid ega teenuseid kolmandatele isikutele. Grassori
ainuosanik on Ursel Kaarna. KPP osanikud on läbi valdusühingute Ursel Kaarna, Arvi Prants
ja Ivar Pukspuu. Arvi Prants ja Ursel Kaarna omavad kumbki 50% aktsiatest AS-is KPG, mis
on KPG Kaubanduse OÜ valdusühing. KPG Kaubanduse OÜ tegutseb tööstuskaupade
jaemüügi ja vähesel määral ka tööstuskaupade hulgimüügi valdkonnas. Tööstuskaupade
jaemüük toimub Eestis 13 kaupluses kaubamärgi „MAGAZIIN“ all.
Puratose, Grassori ja KPP vahelise Tehingu peamine eesmärk on saavutada sünergia Puratose
kontserni ja Estonian Malti senise tegevuse vahel. Puratosel on idandatud teraviljade
stabiliseerimise oskusteave ja tehnoloogia ning ta soovib lisada Estonian Malti valmistatavad
tooted Puratose rahvusvahelisse tooteportfelli. Estonian Maltile on Tehing kasulik seetõttu, et
Puratose kontsern võimaldab Estonian Malti toodete tõhusamat ja laiaulatuslikumat
turustamist.
Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturgudel koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.

