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Koondumisele nr 33/2021 Combimill Sakala OÜ, OÜ Vindor,
RELOADER OÜ ja AS PUIT-PROFIIL loa andmine
1. Koondumine
18.06.2021 esitas Combiwood Grupp OÜ (registrikood 16122573) valitseva mõju alla
kuuluvate ettevõtjate Combimill Sakala OÜ (registrikood 12216538) ja OÜ Vindor
(registrikood 11966450) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt on TJT VARAD OÜ, Combimill Sakala OÜ ning OÜ Vindor
01.06.2021 sõlminud aktsiate müügilepingu. Lepingu kohaselt kavatseb Combimill
Sakala OÜ omandada 27,5% ja OÜ Vindor 22,5% AS PUIT-PROFIIL (registrikood
10210365) aktsiakapitalist. 01.06.2021 sõlmisid TJT VARAD OÜ, RELOADER OÜ
(registrikood 16146852), Combimill Sakala OÜ ja OÜ Vindor AS-i PUIT-PROFIIL
aktsionäride lepingu.
Tehingu tulemusena kuulub AS PUIT-PROFIIL äriühingute RELOADER OÜ,
Combimill Sakala OÜ ja OÜ Vindor 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 18.06.2021 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 käesoleva koondumise osalisteks Combimill Sakala OÜ, OÜ Vindor,
RELOADER OÜ ja AS PUIT-PROFIIL.
Combimill Sakala OÜ tegeleb saematerjali tootmise ja müügiga. Combimill Sakala
OÜ üle omab valitsevat mõju Combiwood Grupp OÜ. Combiwood Grupp OÜ on
valdusettevõtja, mille osanikud on nende valitseva mõju all olevate äriühingute kaudu

füüsilised isikud H.V. (isikukood […]), P.P. (isikukood […]), A.T. (isikukood […]),
A.V. (isikukood […]), V.L. (isikukood […]) ja T.M. (isikukood […]).
OÜ Vindor tegeleb puidust ukselengide, aknaraamide ja aknaluukide tootmisega. OÜ
Vindor üle omab valitsevat mõju Combiwood Grupp OÜ. Koondumise teate kohaselt
omab Combiwood Grupp OÜ valitsevat mõju ka alljärgnevate ettevõtjate üle:
- Combimill Reopalu OÜ, mis tegeleb saematerjali tootmise ja müügiga;
- VinCom OÜ, mis tegeleb männist liistu-, ukse- ja aknakomponentide
tootmisega;
- ECOBIRCH AS, mille põhitegevusalaks on saematerjali ja puitplaatide
tootmine ja müük.
- Vaidawood OÜ, mis tegeleb kinnisvara väljarentimisega;
- OÜ Combiwood, mis tegeleb värvitud puitliistude tootmisega;
- Combilink Oü, mis tegeleb puidu töötlemise ja liistutoorikute tootmisega;
- Combiwood Invest OÜ, mis tegeleb kinnisvara ning investeeringutega;
- Combistock OÜ, mis tegeleb toodete tarnimisega peamiselt Rootsis asuvarele
klientidele.
RELOADER OÜ on 2021. aastal asutatud valdusühing, mille ainuosanik on füüsiline
isik T.S. (isikukood […]).
AS PUIT-PROFIIL tegeleb liimpuidust akna-, ukse- ja liistutoorikute tootmisega.
Koondumise eelselt kuuluvad AS PUIT-PROFIIL aktsiad äriühingutele RELOADER
OÜ (50%) ja TJT VARAD OÜ (50%).
3. 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 eelnenud majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000
euro ja koondumise osaliste käibed Eestis ületasid kummalgi 2 000 000 eurot,
mistõttu kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
4. 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 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 15protsendilise ühise turuosa.
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ja 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.
Koondumise teate kohaselt tegelevad nii omandatav ettevõtja AS PUIT-PROFIIL kui
Combiwood Grupp OÜ valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad OÜ Vindor ja
VinCom OÜ puidust uste, akende, aknaluukide ja -raamide või nende komponentide
tootmisega. Seega tekib koondumise osaliste äritegevuste vahel horisontaalne
kattuvus.
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu andmete kohaselt müüsid liidu liikmed 2020.
aastal puitavatäiteid (puidust aknaid ja uksi) kokku mahus ligikaudu […] miljonit
eurot. Koondumise osalised ei ole Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu liikmed,
mistõttu on kaubaturu kogumahuks, arvestades ka koondumise osaliste toodangut,
vähemalt […] miljonit eurot. AS PUIT-PROFIIL osakaal puitavatäidete tootmisel ja
müügil Eestis 2020. aastal oli [0-5]%, OÜ Vindor osakaal [0-5]% ning VinCom OÜ
osakaal [0-5]%. Seega oli koondumise osaliste ühine osakaal puitavatäidete tootmisel
ja müügil Eestis alla 15% ning tegemist ei ole horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.
Combiwood Grupp OÜ valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad saematerjali
tootmise ja müügiga, mis on puidust uste, akende, aknaluukide ja -raamide või nende
komponentide tootmisele vertikaalselt eelnev äritegevus. Koondumise teate kohaselt,
tuginedes Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostatud ülevaatele1 toodeti Eestis
2019. aastal 2 428 000 m3 saematerjali. Koondumise teate kohaselt moodustas
Combiwood Grupp OÜ osakaal sellest [5-10]% ning tegemist ei ole vertikaalselt
mõjutatud kaubaturuga.
Kuivõrd käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt
mõjutatud kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses ning
koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda saematerjali tootmise ja müügi
ning puidust uste ja akende, aknaluukide ja -raamide või nende komponentide
tootmise ja müügi valdkonnas, ei ole kaubaturgude ega nende geograafiliste ulatuste
täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.
5. Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.

1

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Metsa- ja puidutööstus 2020, p 8, https://empl.ee/wpcontent/uploads/2021/04/2020-metsa-ja-puidutoostus-numbrites-esialgne.pdf
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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 osaliste äritegevuste vahel tekib horisontaalne kattuvus puidust uste,
akende, aknaluukide ja -raamide või nende komponentide tootmise ja müügi osas.
Koondumise osaliste ühine osakaal nimetatud kaubaturgudel on alla 15% ning
tegemist ei ole horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudega. Lisaks koondumise
osalistele tegutseb kaubaturul veel mitmeid ettevõtjaid, suurimate konkurentidena on
koondumise teate esitaja nimetanud aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks (ja tema
tütarettevõtjat OÜ-d Saru Lauavabrik) ning JELD-WEN EESTI AS-i.
Combiwood Grupp OÜ valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad saematerjali
tootmise ja müügiga, mis on puidust uste, akende, aknaluukide ja -raamide või nende
komponentide tootmisele vertikaalselt eelnev äritegevus. Tegemist ei ole vertikaalselt
mõjutatud kaubaturuga ning saematerjali tootmise ja müügiga tegelevad mitmed
ettevõtjad. Suurimate konkurentidena on koondumise teate esitaja välja toonud Stora
Enso Eesti AS-i, aktsiaseltsi TOFTAN ja aktsiaseltsi. Barrus. Seega on puidust uste,
akende, aknaluukide ja -raamide või nende komponentide tootmisega tegelevatel
ettevõtjatel võimalus osta tootmiseks vajalikke sisendeid mitmetelt erinevatelt
ettevõtjatelt.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu kaubaturgude 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 Combimill Sakala OÜ, OÜ Vindor, RELOADER OÜ ja AS PUITPROFIIL 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/

Külliki Lugenberg
Koondumiste kontrolli osakonna juhataja
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ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja
jäetud ärisaladused ja isikuandmed, vastavad kohad on
tekstis tähistatud nurksulgudega.
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