
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Ilves Invest OÜ (“Ilves Invest”) ja TOI TOI & DIXI Handels- und Verwaltungs GmbH (“TTD”) sõlmisid 
12. septembril 2021 OÜ Kemmerling („Kemmerling“) osade müügilepingu („Leping“). Lepingu 
kohaselt müüb Ilves Invest TTD-le 100% Kemmerlingi osadest. Seega omandab TTD valitseva mõju 
Kemmerlingi 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 TTD ja Kemmerling.  
 
TTD osakapitalist 100 % kuulub TOI TOI & DIXI Group GmbH-le („TTD kontsern“). TTD kontsern 
tegutseb peamiselt (kaubamärkide Toi Toi ja Dixi kaudu) teisaldatavate sanitaarseadmete tootmise, 
müügi ja rentimisega ning erinevate kõrvalteenuste (seadmete transport, puhastamine/ koristamine jms) 
pakkumisega Saksamaal ja mitmetes EMP ja selle välistes riikides, sh Šveitsis ja USA-s (kuid ei tegutse 
Eestis). Ettevõtja tegutseb vähesel määral ka teisaldatavate ehitussoojakute/ kontorikonteinerite ja 
piirdeaedade rentimisega. TTD kontsern tegeleb teisaldavate sanitaarseadmete tootmisega vaid oma 
vajaduste tarbeks (st ei müü sanitaarseadmeid kontserniväliselt). TTD enamusosalus kuulub kaudselt 
Apax IX Fund-le, investeerimisfondile, mida valitseb Apax Partners LLP ("AP"). AP on UK piiratud 
vastutusega usaldusühing, mis on emaettevõtjaks paljudele investeerimisnõustamise teenuseid 
pakkuvatele ettevõtjatele. AP valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad nõustavad erinevatesse 
sektoritesse investeerivaid erakapitalifonde, sh Apax IX Fund-i, mis omakorda omab valitsevat mõju 
TTD üle („AP Fondid“). Vastavalt Euroopa Komisjoni varasemale lahendile on TTD kontsern Euroopa 
Nõukogu määruse nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ 
ühinemismäärus) tähenduses AP ainuvalitseva mõju all1. AP ei kuulu ühegi ettevõtja ega füüsilise isiku 
valitseva mõju alla. Enamiku AP Fondide portfelliettevõtjate tegevus ei ole käesoleva koondumise 
kontekstis relevantne, kuna neil puudub Eestis käive. Eestis tegutsevad AP Fondide portfelliettevõtjad 
tegelevad valdkondades, millel puudub seos käesoleva koondumisega.  
 
Kemmerling on Eesti ettevõtja, mis rendib mobiilseid välikäimlaid ja teisi seonduvaid tooteid (nt 
pissuaare, kätepesujaamu, prügikaste jms) üle Eesti. Ettevõtja pakub oma tootevalikus ka muid 
väliüritustel ja/ või ehitusel vajalikke tooteid: piirdeaedu, tribüüne, ehitussoojakuid ja erinevad 
elektritarvikud. Lisaks pakub Kemmerling oma toodete ja jäätmete (fekaalid, muda ja rasva) 
transporditeenuseid ning eelnevaga seonduvaid puhastusteenuseid. Piiratud ulatuses tegutseb 
Kemmerling (lisaks renditeenustele) ka eelnimetatud toodete müügiga. Kemmerling osutab 
renditeenuseid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.  
 
Koondumise osaliste tegevuste vahel ei esine Eestis horisontaalseid kattuvusi (Kemmerling tegutseb 
vaid Eestis ja TTD kontsern ei tegutse Eestis). Samuti puuduvad koondumise osaliste tegevuse vahel 
vertikaalsed seosed.  
 
Koondumise peamine põhjus on Ilves Investi soov realiseerida Kemmerlingiga seonduv investeering ja 
TTD kontserni soov laiendada oma tegevuspiirkonda riikidesse, milles ta käesoleval hetkel ei tegutse. 

                                                           
1 Euroopa Komisjoni 23. septembri 2019. aasta otsus nr M 9513 – APAX PARTNERS / ADCO. Kättesaadav: 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m9513_48_3.pdf.   


