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OTSUS          25.05.2021 nr 5-5/2021-040 

 

Koondumisele nr 26/2021 KJK III Participations S.à r.l, GS Invest, UAB, UAB 

Urban investment ja UAB ALWARK loa andmine 

 

 

1. Koondumine 

 

28.04.2021 esitasid KJK III Participations S.à r.l. (registrikood B236934); GS Invest, 

UAB (registrikood 304855722) ja UAB Urban investment (registrikood 305646113) 

ühiselt volitatud esindaja kaudu Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 

sõlmisid KJK III Participations S.à r.l.; GS Invest, UAB; UAB Urban investment; 

füüsiline isik Gediminas Ṧimkus; füüsiline isik Julius Urbanavičius  ja KJK Fund III 

S.C.A SICAV-RAIF (registrikood B223627) 07.04.2021 osade ostulepingu. 

Lepingust tulenevalt omandab KJK III Participations S.à r.l. 66% UAB ALWARK 

(registrikood 300638080) osadest. Tehingu järgselt kuulub UAB ALWARK senistele 

osanikele GS Invest, UAB-le 17% ja UAB-le Urban investment 17% UAB ALWARK 

osadest. 

 

Koondumise teate kohaselt kavatsevad KJK III Participations S.à r.l.; GS Invest, 

UAB; UAB Urban investment, füüsilised isikud Gediminas Šimkus ja Julius 

Urbanavičius tehingu jõustamisel allkirjastada osanike lepingu, milles lepitakse kokku 

UAB ALWARK juhtimise põhimõtted. 

 

Tehingu ja osanike lepingu tulemusena kuulub UAB ALWARK koondumise teate 

esitanud äriühingute KJK III Participations S.à r.l, GS Invest, UAB ja UAB Urban 

investment ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 

sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 29.04.2021 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle 

või kelle osa üle valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on koondumise osalisteks KJK III Participations S.à r.l, GS Invest, UAB, UAB 

Urban investment ja UAB ALWARK. 
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KJK III Participations S.à r.l. on Luksemburgis registreeritud äriühing. Tegemist on 

investeerimisvaldusettevõtjaga, mille ainuosanik on KJK Fund III S.C.A. SICAV-

RAIF. KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF üle omab valitsevat mõju KJK 

Management S.A.  

 

KJK Management S.A. on Luksemburgis registreeritud fondivalitseja (AIFM), mille 

tegevusaladeks on investeerimis- ja pensionifondide juhtimine ning mille osakapital 

kuulub neljale isikule:  

1) Kaima Capital Eesti OÜ  [….], mis on Eestis registreeritud äriühing ning tegeleb 

äri- ja juhtimisalase nõustamisega;  

2) UAB Pro Finance [….], mis on Leedus registreeritud äriühing ning tegeleb äri- ja 

juhtimisalase nõustamisega;  

3) Füüsiline isik Jaakko Salmelin [……] 

4) Füüsiline isik Kari Salonen [……]. 

 

KJK Management S.A. valitseb kolme fondi, mis on registreeritud Luksemburgis: 

KJK Fund SICAV-SIF; KJK Fund II SICAVSIF; KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF. 

   

Fondid omavad valitsevat mõju järgnevate Eestis tegutsevate ettevõtjate üle:  

1) Baltika AS, mis tegeleb peamiselt rõivaste tootmise ja müügiga (kaubamärgid nt 

Monton, Baltman, Ivo Nikkolo);  

2) Tahe Outdoors OÜ, mis tegeleb veespordivarustuse tootmise ja müügiga; 

3) Kovinoplastika Lož d.o.o, mis on Sloveenias registreeritud äriühing ning omas 

vähesel määral käivet ka Eestis liitmike, köögisegistite, komponentide ja tööriistade 

müügi osas. 

 

GS Invest, UAB on Leedus registreeritud valdusettevõtja, mille ainuosanik on 

füüsiline isik Gediminas Šimkus. GS Invest, UAB omab tehingueelselt 60% UAB 

ALWARK osakapitalist. GS Invest, UAB omab valitsevat mõju UAB 

KOLUMBANA üle, mis tegeleb Leedus hotellipidamisega. GS Invest, UAB ja UAB 

KOLUMBANA Eestis äritegevust ei oma. 

 

UAB Urban investment on Leedus registreeritud valdusettevõtja, mille ainuosanik 

on füüsiline isik Julius Urbanavičius. UAB Urban investment omab tehingueelselt 

40% UAB ALWARK osakapitalist. UAB Urban investment Eestis äritegevust ei oma. 

 

UAB ALWARK on Leedus registreeritud äriühing, mis on ALWARK grupi (Alwark 

Group) emaettevõtja. Koondumise eelselt omavad UAB ALWARK üle ühiselt 

valitsevat mõju GS Invest, UAB ja UAB Urban investment. 

 

UAB-l Alwark on kuus tütarettevõtjat: Alwark OÜ (Eesti), SIA ALWARK (Läti), 

UAB Mobile Heavy Machinery (Leedu), UAB Pramoniniai Šepečiai (Leedu), ООО 

Мобайл Хеви Машинери (Ukraina) ja UAB Nytton (Leedu). 

 

ALWARK OÜ põhitegevuseks on uute ja kasutatud materjalikäitlusmasinate, 

sadamakraanade, jäätmekäsitlustehnika, kommunaaltehnika ja tööstusseadmete 

importimine ja müük. Samuti tegeleb ALWARK OÜ müügijärgse teeninduse, 

varuosade müügi ja tehnilise koolitusega. 
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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 eelmise 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 nimetatud 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 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. 

 

Omandatav ettevõtja UAB ALWARK tegeleb Eestis tütarettevõtja ALWARK OÜ 

kaudu materjalikäitlusmasinate, sadamakraanade, jäätmekäsitlustehnika, 

kommunaaltehnika ja tööstusseadmete importimise ja müügiga. Koondumise eelselt 

omavad UAB ALWARK üle ühiselt valitsevat mõju GS Invest, UAB ja UAB Urban 

investment, mis Eestis äritegevust ei oma. Äriühinguga KJK III Participations S.à r.l. 

valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis ärinõustamise, rõivaste 

tootmise ja müügi, veespordivarustuse tootmise ja müügi ning liitmike, köögisegistite 

ja tööriistade müügiga. Seega ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning kaubaturgude ja nende 

geograafilise ulatuse täpne piiritlemine ei ole 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. 
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Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal 

kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 

muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 KJK III Participations S.à r.l, GS Invest, UAB, UAB Urban investment 

ja UAB ALWARK 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 võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega 

ühe korra pikendada kuni ühe aastani. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 
 

Konkurentsiameti 25.05.2021 otsuse nr 5-5/2021-040 ärakiri on 

samane originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud  ärisaladused, 

vastavad kohad on tekstis tähistatud  nurksulgudega.  

 

/Anneli Laurits/ 14.06.2021 

 


