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Koondumise nr 13/2020 Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. / AS 

"LIDO" menetluse lõpetamine 
 

 

1. Koondumine 

 

11.06.2020 esitas Luksemburgis registreeritud äriühing Amber Beverage Group 

Holding S.à.r.l. (registrikood B218246) Konkurentsiametile koondumise teate, mille 

kohaselt sõlmisid Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. ja füüsiline isik G.K. 

(isikukood […], Läti) 10.05.2020 kavatsuste protokolli, millega  kinnitasid tahet 

sõlmida aktsiate ostu-müügileping AS „LIDO“ 49% aktsiakapitali omandamiseks 

Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. poolt. Tehingu tulemusena oleks AS „LIDO“ 

kuulunud koondumise teate esitanud äriühingu Amber Beverage Group Holding 

S.à.r.l. ja füüsilise isiku G.K. ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi 

KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul oleks tegemist koondumisega KonkS § 

19 lg 1 p 3 ja p 5 sätestatud viisil. 

 

 

2. Koondumise menetlemise käik 
 

Konkurentsiamet avaldas 11.06.2020 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 

teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud 

koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

17.06.2020 teavitas Konkurentsiamet koondumise teate esitajat, et vastavalt KonkS § 

26 lg 3 p 2 ja Koondumise teate esitamise juhendi  § 15 lg 4 p 2 lisatakse koondumise 

teatele dokumendid või nende kinnitatud ärakirjad, mille alusel koondumine 

jõustatakse. Kuna esitatud koondumise teatele ei olnud lisatud dokumente, mille 

alusel koondumine jõustatakse, palus Konkurentsiamet koondumise teate esitajal 

menetluse jätkamiseks esitada Konkurentsiametile aktsiate ostu-müügi lepingu 

originaal või selle kinnitatud ärakiri. Ühtlasi teatas Konkurentsiamet, et  KonkS § 27 

lõike 10 kohaselt peatub koondumise menetlemise tähtaja kulgemine käesoleva kirja 

saatmise kuupäevale järgnevast päevast kuni puuduste kõrvaldamiseni, st nõutud 

teabe esitamiseni.  

 

12.10.2020 esitas Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. Konkurentsiametile 

taotluse (nr 290920-1, 29.09.2020) koondumise teate tagasi kutsumiseks ja menetluse 

lõpetamiseks, kuna koondumise osalised on koondumisega seotud läbirääkimised 

teadmata ajaks peatanud. 

 

 

3. Menetluse lõpetamine 

 



 2 

Kuna äriühing Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. ei omanda AS „LIDO“ 49% 

aktsiakapitalist, siis lõpetab Konkurentsiamet kõnealuse koondumise menetluse. 

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 punktist 4 otsustab 

Konkurentsiamet 

 

lõpetada Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. ja AS "LIDO" koondumise 

menetluse. 

 

Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavaks 

tegemisest arvates. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

 

Konkurentsiameti 14.10.2020 otsuse nr 5-5/2020-036 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Svetlana Ljutova, 30.10.2020/ 

 

 

 

 


