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Koondumisele nr 39/2022 Gateway Velocity Holding Corp. ja VGP Holdings LLC loa
andmine

1. Koondumine
07.09.2022 esitas Gateway Velocity Holding Corp. (registrikood 6901154) volitatud
esindaja koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Gateway Velocity Holding Corp. ja
Valvoline Inc. (registrikood 0952572) 31.07.2022 aktsiate ostulepingu. Aktsiate
ostulepingu kohaselt omandab Gateway Velocity Holding Corp. 100% VGP Holdings LLC
(registrikood 6824891) aktsiatest.
Tehingu tulemusena kuulub VGP Holdings LLC äriühingu Gateway Velocity Holding
Corp. 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 08.09.2022 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 järgi 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 Gateway Velocity Holding Corp. ja VGP
Holdings LLC.
Gateway Velocity Holding Corp. on USA-s Delaware’i osariigis äsja asutatud
valdusettevõtja, mille üle omab ainuvalitsevat mõju Aramco Overseas Company B.V.
Aramco Overseas Company B.V. on valdusettevõtja, mille üle omakorda omab
ainuvalitsevat mõju Saudi Arabian Oil Company. Aramco Overseas Company B.V. on
peamiselt Euroopas, Põhja-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas tegutsev ettevõtja, mis pakub
oma sidusettevõtjatele Saudi Arabian Oil Company globaalses kontsernis laia valikut
teenuseid, sealhulgas finantstoe teenuseid, tarneahela juhtimist, tehnilisi tugiteenuseid ja
mitmesuguseid haldustoe teenuseid. Saudi Arabian Oil Company on Saudi Araabia
kuningliku dekreediga nr M/8 asutatud aktsiaselts. Saudi Arabian Oil Company tegeleb
peamiselt süsivesinikainete otsimise, uurimise, puurimise ja kaevandamisega ning nende

ainete töötlemise, tootmise, rafineerimise ja turustamisega. Saudi Arabian Oil Company
kontserni kuuluvad veel mitmed ettevõtjad1, kuid Eestis kontsernil tütarettevõtjaid ei ole.
VGP Holdings LLC on USA-s 27.05.2022 asutatud valdusettevõtja, mille üle omab
koondumise eelselt valitsevat mõju Valvoline US LLC, mille üle omab omakorda valitsevat
mõju Valvoline Inc. Valvoline Inc. on läbimas tehingu lõpuleviimise eelset
ümberkorraldamist, nii et kontserni „Globaalsete toodete“ ärisegmenti hakkab valdama
VGP Holdings LLC. VGP Holdings LLC müüb Valvoline ning teiste tootjate ja jaemüüjate
kaubamärgiga mootorite ja autode ennetava hoolduse tooteid (eelkõige määrdeained,
katteained, autokeemia ja jahutusvedelikud) enam kui 140 riigis ja territooriumil. VGP
Holdings LLC tegutseb peamiselt Põhja-Ameerikas, Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas,
Ladina-Ameerikas ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas. VGP Holdings LLC ei ole Eestis
tütarettevõtjaid.
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, realiseerimisja 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.
Koondumise teate kohaselt tekib Saudi Arabian Oil Company kontserni käive Eestis
etüleenglükoolide, polümeeride ja nende ühendite ning vaikude müügist. VGP Holdings

1

Saudi Arabian Oil Company kontserni struktuur on lisatud koondumisteatele

2

LLC on Eestis vähesel määral müünud määrdeaineid, katteaineid, autokeemiat ja
jahutusvedelikke.
Ülemaailmsel tasandil on koondumise osaliste tegevusel piiratud kattuvus määrdeainete ja
jahutusvedelike turgudel, kusjuures nende turuosad on väikesed. Globaalsel tasandil on
koondumise osalistel mõned piiratud vertikaalsed seosed, näiteks Saudi Aramco baasõlide
(eelnev turg) ja määrdeainete (järgnev turg) vahel (baasõlid on määrdeainete sisend).
Euroopa Komisjon on varasemalt leidnud, et määrdeainete turu võib potentsiaalselt
lõppkasutuse põhjal jagada auto-, tööstus-, laeva- ja lennundusmäärdeainete segmentideks2.
Määrdeainete turu geograafilist ulatust on kõigis segmentides peale lennundusmäärdeainete
üldiselt peetud riiklikuks, kuid võimalik, et laiemaks. Lennundusmäärdeainete segmendi
geograafiline ulatus on tõenäoliselt ülemaailmne. Jahutusvedelike turu puhul on peetud
asjakohaseks sarnast jaotust autotööstuse ja teiste tööstuslike lõppkasutuste vahel.
Jahutusvedelike turu geograafilist ulatust hinnati Euroopa Majanduspiirkonna üleseks või
ülemaailmseks3.
Koondumise teate kohaselt ei teki koondumise osaliste äritegevuste vahel Eestis
horisontaalseid kattuvusi. Saudi Arabian Oil Company ei müünud Eestis 2021. aastal
määrdeaineid ega jahutusvedelikke. Seega ei mõjuta koondumine konkurentsi Eesti
määrdeainete ja jahutusvedelike turgudel. Koondumise osaliste äritegevuste vahel Eestis ei
teki ka tegelikke vertikaalseid seoseid, kuna Saudi Arabian Oil Company ja VGP Holdings
LLC vahel ei olnud Eestis 2021. aastal ostu-müügi suhteid.
Eeltoodust tulenevalt ei esine koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis horisontaalseid
kattuvusi ega vertikaalseid seoseid. Kuivõrd käesoleva koondumise tulemusel ei teki
horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturgusid Juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja
2 tähenduses, ei ole kaubaturgude ning nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine
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 osaliste äritegevuste vahel Eestis ei teki horisontaalseid kattuvusi ja
vertikaalseid seoseid.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena
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ei muutu oluliselt konkurentsiolukord kaubaturgudel, kus koondumise osalised tegutsevad,
ega 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 Gateway Velocity Holding Corp. ja VGP Holdings LLC 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.
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