
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 

„Ultimate Trading“ SIA („Ultimate Trading“) ja Nordic Tyre Group AB („NTG“) sõlmisid 1. oktoobril 

2021 müügilepingu („Leping“). Lepingu kohaselt müüb Ultimate Trading NTG-le 100% „Latakko“ SIA 

(„Latakko LV“), „Latakko“ UAB („Latakko LT“), Latakko OÜ („Latakko EE“) ja „Latakko Serviscentru 

Tikls“ SIA („Latakko ST“) (Latakko LV, Latakko LT, Latakko EE ja Latakko ST koos „Latakko äriühingud“) 

osadest. Seega omandab NTG valitseva mõju Latakko äriühingute üle konkurentsiseaduse (KonkS) § 19 

lg 1 p 2 tähenduses. 
 

KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle 

üle valitsev mõju omandatakse. Seega on koondumise osalised NTG ja Latakko äriühingud. 

 

NTG on Rootsi valdusettevõtja, mis omab osalust kahes eraldiseisvas rehvide (väiksemas ulatuses ka 

valuvelgede ja nendega seotud lisatarvikute) edasimüüjas – Gummigrossen AB, mis tegutseb Rootsis 

(Gummigrosseni kaubamärgi all), ning RengasDuo Oy, mis tegutseb Soomes (RengasDuo kaubamärgi 

all). NTG-l ei ole Eestis äritegevust. NTG on omakorda Altor Fund IV (No. 1) AB ja Altor Fund IV (No. 2) 

AB (ühiselt „AFIV“), mis on Altor Fund Manager AB valitsetavad alternatiivsed investeerimisfondid, 

ühise valitseva mõju all. AFIV on ühise kontrolli all mitme erineva investeerimisfondiga (koos 
nimetatud „Altor“). Altor on investeerimisfondide grupp, mis on keskendunud investeeringutele 

keskmise suurusega ettevõtetesse ja nende arendamisele. Altor on alates asutamisest investeerinud 

~70 ettevõttesse, lisaks teinud täiendavaid teisi omandamisi. Juhtivad Euroopa ja USA kutselised 

investorid on panustanud Altorisse kokku 8,3 miljardit eurot viies erinevas fondis. Mitu Altori 

fondiperekonna portfelliettevõtet tegutsevad ka Eestis. Ükski neist tegevustest ei ole aga käesoleva 

koondumise hindamise seisukohalt oluline. 

 

Latakko äriühingud on rehvide edasimüüjad Baltikumis. Latakko äriühingud tegelevad peamiselt 

rehvide (väiksemas ulatuses ka velgede, õlide ja akude) hulgi- ja jaemüügi, teeninduskeskuste, 

frantsiisipoodide, garaažide, veebipoodide ja autode edasimüüjate, aga ka hulgimüüjate, autopargi 
operaatorite ja supermarketite teenindamisega. Latakko äriühingud on loonud täiendavalt 

teeninduskeskuste „Pirelli Key Point“, „Hankook Master“ ja „Mr. Big“ frantsiisivõrgustikud Baltikumis. 

 

Koondumise osaliste tegevuste vahel ei esine Eestis horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid 

seoseid. Seega ei too koondumine Eestis kaasa konkurentsiprobleeme. 

 

Koondumise peamine põhjus on Ultimate Tradingu soov väljuda Baltikumis rehvidega seotud ärist. 

NTG jaoks on Latakko äriühingute äritegevus atraktiivne kasvupotentsiaaliga investeering, et laiendada 

oma äritegevust Baltikumi. NTG-l on varasem kogemus sarnaste tööstusharu investeeringutega ning 

nad näevad Baltikumis suurt lisandväärtuse potentsiaali. 


