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Koondumisele nr 42/2021 Stanley Black & Decker, Inc. / MTD Holdings Inc. loa
andmine

1. Koondumine
07.10.2021 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Ameerika
Ühendriikides registreeritud äriühingud Stanley Black & Decker, Inc. (registrikood 060548860), MTD Holdings Inc. (registrikood 34-0658691) ja Oak Tree Holdings LLC
(registrikood 83-1497212) käesoleva koondumisega seotud järgnevad tehingud:
1) 11.09.2018 allkirjastasid Oak Tree Holdings LLC ja Stanley Black & Decker, Inc.
Ostu- ja optsioonilepingu seoses MTD Holdings Inc. 20% osaluse võõrandamisega;
2) 16.08.2021 allkirjastasid pooled Ostu- ja optsioonilepingu kolmanda muudatuse
seoses MTD Holdings Inc. 80% osaluse võõrandamisega.
Alates 02.01.2019 kuulub äriühingule Stanley Black & Decker, Inc. 20%-line osalus
äriühingus MTD Holdings Inc.. Lõpliku tehinguga realiseerub optsiooniõigus, mistõttu
müüb ja võõrandab Oak Tree Holdings LLC ülejäänud 80% MTD Holdings Inc. osadest
Stanley Black & Decker, Inc.-le.
Seega kuulub tehingute tulemusena MTD Holdings Inc. äriühingu Stanley Black & Decker,
Inc. 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 08.10.2021 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 Stanley Black & Decker, Inc. ja MTD Holdings
Inc..
Stanley Black & Decker, Inc. on ettevõtja, mille väärtpaberid on noteeritud New Yorgi
börsil ning mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides.
Stanley Black & Decker, Inc. kontserni kuuluvad äriühingud1 toodavad ja turustavad
ülemaailmselt mitmesuguseid käsitööriistu, mootortööriistu ja nende tarvikuid, mehaanilisi
kinnitussüsteeme ja -tooteid, teenuseid ja seadmeid nafta ja gaasi ning infrastruktuuriga
seotud rakendustele, ärialaseid elektroonilisi turva- ja jälgimissüsteeme, tervishoiulahendusi ning mehaanilisi juurdepääsulahendusi (enamasti automaatsed uksed). Kontserni
peamised esindatud kaubamärgid on STANLEY Tools, DEWALT, BLACK+DECKER,
CRAFTSMAN, IRWIN, PORTER-CABLE, FACOM, LENOX, STANLEY Engineered
Fastening, LISTA, MAC TOOLS, STANLEY Security, Vidmar, BOSTITCH, STANLEY
Healthcare, STANLEY Infrastructure, SONITROL, STANLEY Access Technologies,
PROTO, AeroScout, PALADIN, PENGO ja CAM. Kontsern tegutseb ka muru- ja
aiatööriistade tootmise ja tarne valdkonnas, kuid sellega seotud tegevused on Eestis ja
Baltikumis marginaalsed. Nimetatud müügid on seotud ainult elektri- ja akutoiteliste muruja aiatööriistade ja tarvikutega. Bensiinimootoriga muru- ja aiatööriistade müük puudub.
Koondumise teate kohaselt äriühingul Stanley Black & Decker, Inc. Eestis esinduskontorit
ei ole ning kontserni käive tekib Eestis müügist kohalikele turustajatele.
MTD Holdings Inc. on Ameerika Ühendriikides registreeritud äriühing, mille peakontor
asub Valley Citys Ohios ning mille mehaanika-, tootmis-, turustamis- ja müügikontorid
paiknevad enam kui 20 riigis. Koondumise teate kohaselt äriühingul MTD Holdings Inc.
Eestis esinduskontorit ei ole ning kontserni käive Eestis tekib müügist kohalikule
edasimüüjale. Eestis on edasimüüjaks AS Stokker, kes vastutab turu hinnakujunduse eest
kõikides müügikanalites ning müüb tooteid sõltumatute jaemüüjate vahendusel, kuid ka ise
läbi oma veebipoe ja jaemüügi võrgustiku.
MTD Holdings Inc. kontserni kuuluvad äriühingud2 toodavad ja turustavad ülemaailmselt
erinevaid välistes tingimustes kasutamiseks mõeldud mootorseadmeid, sealhulgas
murutraktoreid, muruniidukeid, lumepuhureid, tarbijatele mõeldud robotmuruniidukeid,
välitingimustes kasutamiseks mõeldud käsi- ja aiatööriistu. Esindatud kaubamärgid on:
MTD, Cub Cadet, Troy-Bilt, Rover, WOLF-Garten, Remington, Yard Machines,
Columbia, MTD Genuine Parts ja Robomow.
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.
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Stanley Black & Decker, Inc. veebileht: https://www.stanleyblackanddecker.com/
MTD Holdings Inc. veebileht: https://www.mtdproducts.com/en_US/home/
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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, 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.
Stanley Black & Decker, Inc. kontserni käive Eestis tekib peamiselt (akutoiteliste) trellide
ja nende lisatarvikute müügist. Samas antud tegevusalaga MTD Holdings Inc. kontserni
ettevõtjad Eestis ei tegele.
Stanley Black & Decker, Inc. kontserni müügid on muru- ja aiatööriistade tootmise ja tarne
osas Eestis seotud ainult elektri- ja akutoiteliste muru- ja aiatööriistadega. Eelkõige tarnib
kontsern Eesti turustajatele: (i) elektrilisi (tagant-) lükatavaid muruniidukeid; (ii) elektrilisi
jõhvtrimmereid; (iii) elektrilisi hekitrimmereid; (iv) elektrilisi puhureid; (v) elektrilisi
kettsaage ning (vi) elektrilisi purustajaid/hakkureid. Kontsernil puudub bensiinimootoriga
muru ja aiatööriistade müük Eestisse.
MTD Holdings Inc. kontserni peamine käive Eestis tekib peamiselt bensiinimootoriga
murutraktorite müügist. Vähemal määral tekib äriühingul käive elektriliste seadmete
(lükatavad muruniidukid, jõhvtrimmerid, hekitrimmerid, puhurid, purustajad/hakkurid ning
muruõhutajad/-kobestajad) tootmise ja tarne turgudel, jäädes üldiselt alla 10 000 euro
aastas.
Eeltoodust tulenevalt tekib koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalne kattuvus vaid
muru- ja aiatööriistade tootmine ja tarne tegevusaladel, sh elektriliste muru- ja
aiatööriistade (lükatavad muruniidukid, jõhvtrimmerid, hekitrimmerid, puhurid, purustajad/
hakkurid) müügil.
Koondumise teate kohaselt ei olnud täpsed andmed eelpool nimetatud elektriliste muru- ja
aiatööriistade müügi kogumahu kohta Eestis kättesaadavad, mistõttu tugines koondumise
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teate esitaja Euroopa Aiamasinate Föderatsiooni3 kogutud andmetele4. Täiendavalt kogus
Konkurentsiamet koondumise menetlemise käigus andmeid muru- ja aiatööriistade impordi
kohta Statistikaametilt. Nii koondumise osaliste kui Statistikaameti esitatud andmetele
tuginedes on koondumise osaliste ühine turuosa muru- ja aiatööriistade (sh elektriliste
muru- ja aiatööriistade) müügi valdkonnas Eestis alla 15%. Seega ei ole tegemist
horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.
Koondumise teate kohaselt ei ole koondumise osaliste tegevustes vertikaalseid seoseid ega
teki vertikaalselt mõjutatud kaubaturge juhendi tähenduses.
Arvestades et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi
koondumisega seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude ja nende geograafilise ulatuse 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 osaliste osatähtsus elektriliste muru- ja aiatööriistade müügi kaubaturul
moodustab vähem kui 15% ning käesoleva koondumise puhul ei muutu oluliselt
koondumise osaliste turuosad ega nende seisund kaubaturgudel.
Konkurentsiamet on seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta märkimisväärselt
konkurentsiolukorda muru- ja aiatööriistade kaubaturul, sest ka koondumise järgselt
tegutsevad kaubaturul mitmed suured tootjaid, näiteks: Stihl, Gardena, Alko, Bosch,
Hitachi, Makita, McCulloch, Ryobi, Worx, jt. ning olukord kaubaturul ei anna alust arvata,
et koondumise osaliste positsioon võimaldaks neil tegutseda arvestataval määral
sõltumatult konkurentidest.
Konkurentsiamet on seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta märkimisväärselt
konkurentsiolukorda Eestis ühelgi kaubaturul, kus koondumise osalised tegutsevad ning
koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.
Koondumine ei tekita ega tugevda 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
Euroopa Aiamasinate Föderatsiooni (European Gardening Machinery Industry Federation) koostatud
ülevaade aiatööriistade müügi kohta 2020. aastal on lisatud koondumise teatele.
4
Kuivõrd nimetatud andmeid ei koguta riikide kaupa, kajastub Eestis tekkinud müügitulu Ida-Euroopa
regiooni andmetes (koos Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia,
Slovakkia ja Sloveeniaga).
3
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anda loa Stanley Black & Decker, Inc. ja MTD Holdings Inc. 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
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