ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE
Koondumise osalised ja koondumise viis
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses,
st ettevõtja omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse ühe tehinguga,
milles BCRR Invest OÜ (edaspidi BCRR Invest) omandab ainuvalitseva mõju Rahva Raamat
Aktsiaselts (edaspidi Rahva Raamat AS) üle (tehing).
Konkurentsiseaduse § 20 p 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab
valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.
Konkurentsiseaduse § 20 p 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle
osa üle omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalised:
(i)

BCRR Invest OÜ (omandav ettevõtja);

(ii)

Rahva Raamat Aktsiaselts (omandatav ettevõtja).

Pärast tehingu lõpuleviimist omab BCRR Invest otseselt 100% Rahva Raamat AS aktsiatest. Seega
on tehingu tulemuseks BCRR Invest poolt ainuvalitseva mõju omandamine Rahva Raamat AS üle
(Eesti koondumiste kontrolli tähenduses).
Koondumisega seotud tegevusalad ja mõjutatud turud
BCRR Invest on valdusettevõtja, mis kuulub BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond (edaspidi
BPEF III) valitseva mõju alla. BPEF III on Eestis registreeritud usaldusühing, mille täisosanikuks on
Eestis registreeritud äriühing OÜ BaltCap Private Equity Management III, mis omakorda kuulub
täielikult äriühingule AS BaltCap. BPEF III teeb kapitaliinvesteeringuid Baltikumi ja Põhjamaade
regioonis asuvatesse innovatiivsetesse ettevõtjatesse. AS BaltCap on lisaks BPEF III-le osaluse
kaudu fondi täisosanikus ja/või nõustamislepingu alusel seotud ka muude investeerimisfondidega.
Rahva Raamat AS põhitegevuseks on raamatute jae- ja hulgimüük. 2021. aasta lõpu seisuga on
Rahva Raamat AS Eesti raamatute jae- ja hulgimüügiga tegelev ettevõte, millel on 12 kauplust
kaheksas Eesti linnas, e-pood, restoran ja kaks kohvikut (tütarettevõtja Literaat Restod OÜ) ning
kirjastus (tütarettevõtja Rahva Raamat Kirjastus OÜ).
Koondumisega ei kaasne mõjutatud turge.
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
BPEF III keskendub innovatiivsete Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtjate väljaostmisele. BPEF III
eesmärgiks on saavutada pikaajaline kapitali väärtuse kasv ning BPEF III usub, et Rahva Raamat AS
sobitub hästi BPEF III kapitali tootluse ootustega.

