
 
 

 

 

 

OTSUS  

 

30.04.2021 nr 5-5/2021-032 

 

 

Koondumisele nr 19/2021 MEP Shelfco VIII S.à r.l. / UAB Pigu ja Hobby 

Hall Group OÜ loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

01.04.2021 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Luksemburgis 

registreeritud äriühing MEP Shelfco VIII S.à r.l. (registrikood B250467), Poolas 

registreeritud investeerimisfondid MCI.Tech Ventures 1.0 FIZ (registrikood RFi 347) ja 

MCI.Credit Ventures 2.0 FIZ (registrikood RFi 407), Küprosel registreeritud äriühing 

Boninvest Cyprus Ltd (registrikood ΗΕ 351456), Lätis registreeritud äriühing SIA LTU 

Invest (registrikood 40103963515) ja Leedus registreeritud äriühing LTK Capital UAB 

(registrikood 126395616) 31.03.2021 ostulepingu UAB Pigu osade omandamiseks. Samuti 

sõlmisid MEP Shelfco VIII S.à r.l. ja SNY Holding OÜ (registrikood 16138961) 

31.03.2021 osade ostulepingu kogu Hobby Hall Group OÜ (registrikood 14628015) 

osakapitali omandamiseks. Lepingute kohaselt omandab MEP Shelfco VIII S.à r.l. 

ainuvalitseva mõju nii UAB Pigu kui ka Hobby Hall Group OÜ üle.  

 

Tehingute tulemusena kuuluvad UAB Pigu ja Hobby Hall Group OÜ äriühingu MEP 

Shelfco VIII S.à r.l. valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 

sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 05.04.2021 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks MEP Shelfco VIII S.à r.l., UAB Pigu ja Hobby 

Hall Group OÜ. 

 

ÄRAKIRI 

Ärisaladused välja jäetud 
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MEP Shelfco VIII S.à r.l. on Luksemburgis asutatud valdusettevõtja, mis on käesolevaks 

tehinguks loodud äriühing, millel endal majandustegevus puudub. MEP Shelfco VIII 

S.à r.l. üle omab ettevõtjate North Symphony Investment Limited ja börsivälistesse 

ettevõtjatesse investeeriva fondi Mid Europa Fund V LP kaudu valitsevat mõju kontserni 

emaettevõtja Mid Europa V Management Limited (edaspidi Mid Europa Partners)1. 

 

Oma tegevuses keskendub Mid Europa Partners Kesk- ja Ida-Euroopa arenevatele 

turgudele ning tal on esindused Londonis, Bukarestis, Varssavis ja Istanbulis. Mid Europa 

Partnersi valitsetavad või nõustatavad fondid omavad valitsevat mõju mitmete ettevõtjate 

üle, kuid ükski neist ei tegutse Eestis ega oma Eestis tütarettevõtjaid.  

 

Enamik Mid Europa Partnersi Eestis arvestatavast käibest on tekkinud tema […]. 

 

UAB Pigu on Leedu äriühing, mis tegeleb jaemüügiga internetis. Eestis tegutseb UAB Pigu 

oma tütarettevõtja DLB Trading OÜ kaudu, mis tegeleb internetipõhise jaemüügiga portaali 

www.kaup24.ee kaudu ning pakub vähemal määral internetipõhise kauplemiskoha teenust. 

Lisaks käitab UAB Pigu internetipõhiseid jaemüügiportaale www.pigu.lt (Leedus, 

tütarettevõtja UAB Pigu IP) ja www.220.lv (Lätis, tütarettevõtja SIA Pigu Latvia). 

 

Hobby Hall Group OÜ on Eestis, Soomes ja Lätis tegutsev internetipõhine jaemüüja. 

Eestis tegutseb Hobby Hall Group OÜ oma veebisaidi www.hansapost.ee kaudu, lisaks 

käitab internetipõhiseid jaemüügiportaale www.hobbyhall.fi (Soomes, tütarettevõtja Hobby 

Hall Suomi OY) ja www.xnet.lv (Lätis, tütarettevõtja HH Invest SIA). 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste koondumise teate esitamisele eelnenud majandusaasta käive Eestis oli 

kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud 

perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 

kontrollimisele. 

 

 

3.2 Kaubaturud 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 

vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

                                                 
1 https://www.mideuropa.com/ 

http://www.kaup24.ee/
http://www.pigu.lt/
http://www.220.lv/
http://www.hansapost.ee/
http://www.hobbyhall.fi/
http://www.xnet.lv/
https://www.mideuropa.com/
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kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

MEP Shelfco VIII S.à r.l.-ga samasse kontserni kuuluv äriühing Hortex Holding S.A. 

toodab külmutatud toiduaineid ja puuviljamahlu ning turustab neid Eestis. UAB Pigu 

tegeleb jaemüügiga internetis ning opereerib Eestis internetipõhist jaemüügiportaali 

www.kaup24.ee. UAB Pigu veebisaidil müüakse vähesel määral ka toidukaupasid, sh 

külmutatud toiduaineid ja puuviljamahlu, kuid UAB Pigu ei ole selles olukorras ise 

jaemüüja rollis, vaid pakub teistele jaemüüjatele internetipõhise kauplemiskoha teenust. 

Hobby Hall Group OÜ tegeleb jaemüügiga internetis ning opereerib Eestis internetipõhist 

jaemüügiportaali www.hansapost.ee. 

 

Seega tekib koondumise osaliste UAB Pigu ja Hobby Hall Group OÜ äritegevuste vahel 

Eestis horisontaalne kattuvus kaupade jaemüügil interneti kaudu. Vertikaalseid seoseid 

koondumise osaliste tegevustes Eestis ei esine. 

 

Euroopa Komisjon on oma varasemates interneti kaudu jaemüügi valdkonda puudutavates 

otsustes2 leidnud, et tooteturgude piiritlemisel võib eristada toidukaupu ja muid kaupu. 

Mittetoidukaupade puhul on Euroopa Komisjon kaalunud täiendavat kategooriatesse 

jagamist, näiteks (i) rõivad ja jalatsid, (ii) mööbel ja sisustus, (iii) elektroonikaseadmed ja 

kodumasinad, (iv) kodukaunistus- ja aiandustarvikud, (v) tervise- ja ilutooted, (vi) spordi- 

ja matkakaubad, kuid on jätnud asjaomaste tooteturgude täpsed ulatused siiski lahtiseks. 

Kaubaturgude geograafiliste ulatuste osas on Euroopa Komisjon hinnanud turud pigem 

riigisiseseks, võttes arvesse rahvusvaheliste tellimuste tegemiseks võimalikku keelebarjääri, 

erinevaid tarneaegu ja -hindu, riikidevahelisi hinnaerinevusi, samuti siseriiklikke soodus-

kampaaniaid (lõppastmes on turgude määratlused jäetud samuti lahtiseks). 

 

Konkurentsiamet on oma varasemas otsuses3 leidnud, et füüsiliste esindustega poed, millel 

on ka oma e-pood, ning üksnes e-kaubanduse valdkonnas tegutsevad poed, kuuluvad 

samale kaubaturule, kuna mõlemad ettevõtjad kasutavad lõpptarbija seisukohast lähtudes 

sama turustusviisi. Sellest lähtudes luges Konkurentsiamet kaubaturul käibivaks teenuseks 

kaupade jaemüüki lõpptarbijatele interneti teel. 

 

Turu-uuringutega tegeleva ettevõtja Euromonitor International andmetel4 oli internetipõhise 

jaekaubanduse kogumaht Eestis 2019. aastal ligikaudu 588 miljonit eurot, millest UAB 

Pigu ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate käive oli ligikaudu […] miljonit 

eurot (turuosa [0-5]%) ja Hobby Hall Group OÜ ettevõtjate vastav käive ligikaudu […] 

miljonit eurot (turuosa [0-5]%), mis teeb koondumise osaliste ühiseks turuosaks ligikaudu 

[5-10]%. 

                                                 
2 Nt Euroopa Komisjoni juhtumid nr M.5721 – Otto / Primodo Assets (link); M.7259 - Carphone Warehouse / 

Dixons (link); M.8274 - Cinven / Permira / Allegro / Ceneo (link). 
3 Konkurentisameti 20.04.2018 otsus nr 5-5/2018-029 (link) 
4 Euromonitor International andmed Eesti internetipõhise jaekaubanduse osas 2017.-2019. aastate kohta on 

lisatud koondumise teatele. 

http://www.kaup24.ee/
http://www.hansapost.ee/
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5721_20100216_20212_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7259_524_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8274_99_3.pdf
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/juhtumid/2018/o20_04_2018_avalik.pdf
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Koondumise osaliste ühine osakaal kaupade jaemüügil lõpptarbijatele interneti kaudu 

Eestis moodustas alla 15% ning seega ei ole tegemist horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuga.  

 

Kuivõrd käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei ole kaubaturgude ega 

nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 

 

 

3.3 Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 

tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 

arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Koondumise osalised on oma Eestis tegutsevate konkurentidena nimetanud ON24 

Aktsiaselts (www.on24.ee), SHOPPA OÜ (www.shoppa.ee), AS Kesko Senukai Estonia 

(www.k-rauta.ee), Arvutitark OÜ (www.arvutitark.ee), Aktsiaselts Antista 

(www.euronics.ee). Lisaks tegutsevad ülemaailmselt internetipõhise jaemüügiga 

rahvusvahelised platvormid Alibaba Group (www.aliexpress.com), Ebay Inc. 

(www.ebay.com), Amazon Inc. (www.amazon.com). 

 

Arvestades internetipõhiste jaemüügiportaalide ja oma kodulehtede kaudu jaemüügiga 

tegelevate ettevõtjate arvu5, valdkonna iseloomu (sh laia kaubavalikut ja madalaid turule 

sisenemise tõkkeid) on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu kaubaturu struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. Samuti ei 

tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 

tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud 

asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet  

 

anda loa MEP Shelfco VIII S.à r.l. / UAB Pigu ja Hobby Hall Group OÜ 

koondumisele. 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  

 

KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

                                                 
5 https://e-kaubanduseliit.ee/liidu-liikmed/ 16.04.2021 seisuga oli MTÜ Eesti E-Kaubanduse Liit kodulehel 

kaubamajade müügiplatvormide alajaotuses nimetatud 25 ettevõtjat, lisaks kuulub liitu hulgaliselt erinevatele 

valdkondadele spetsialiseerunud ettevõtjaid. 

http://www.on24.ee/
http://www.shoppa.ee/
http://www.k-rauta.ee/
http://www.arvutitark.ee/
http://www.euronics.ee/
http://www.aliexpress.com/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
https://e-kaubanduseliit.ee/liidu-liikmed/
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võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada 

kuni ühe aastani. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

Konkurentsiameti 30.04.2021 otsuse nr 5-5/2021-032 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud isikuandmed, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 24.05.2021 


