
Lisa – Ärisaladuseta koondumise kokkuvõte 

Aktsiaselts Topauto Tartu (edaspidi Topauto Tartu) kavatseb omandada Auto-Bon AC AS ettevõtte 
osa, milleks on Citroën autode müügi ja hooldusega tegelev salong Tartus, aadressil Tähe 110 
(edaspidi Auto-Bon AC ettevõtte osa). Seega toimub koondumine konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 
tähenduses.  

Koondumise osalised on ühelt poolt Topauto Tartu ja teiselt poolt Auto-Bon AC ettevõtte osa. 
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad ning tehingu jõustamine 
eeldab Konkurentsiameti luba.  

Auto-Bon AC kuulub Auto-Bon Oy valitseva mõju alla. Auto-Bon Oy on Soome Vabariigis registreeritud 
äriühing, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on Soomes uute sõiduautode ja varuosade 
maaletoomine ja müük. Auto-Bon Oy kuulub laiemasse kontserni, mis lõppastmes on füüsilise isiku 
George Bassadone kontrolli all. Kontserni kuulub ka Bassadone Automotive Nordic Oy, mille 
tütarettevõtjad tegelevad Peugeot, Hyndai, Isuzu ja SsangYong kaubamärki kandvate sõiduautode ja 
tarbesõidukite maaletoomise ja hulgimüügiga Baltikumis, sh Eestis. Auto-Bon Baltic Oy-l on erinevaid 
tütarettevõtteid Soomes ja Baltikumis, kuid käesoleva koondumise teate eesmärki arvesse võttes, on 
asjakohane arvestada ainult Eestis tegutsevate ettevõtjate tegevust. 

Auto-Bon AC põhitegevuseks on uute Citroën kaubamärgiga sõidukite ja tarbesõidukite ning 
seonduvate varuosade ja autotarvikute maaletoomine ja hulgimüük. Samuti tegeleb Auto-Bon AC 
Citroën kaubamärgiga sõidukite ja tarbesõidukite rendi ja kasutusrendiga. Käesoleva koondumise 
raames antakse omandajale üle Auto-Bon AC Tartu jaemüügi esindus (müügisalong), mis tegeleb uute 
Citroen kaubamärgiga sõiduautode ja tarbesõidukite ning seonduvate varuosade ja autotarvikute 
jaemüügiga, sõiduautode ja tarbesõidukite hoolduse ja remondiga ning kasutatud autode jaemüügiga.  

Topauto Tartu kuulub Topauto AS konsolideerimisgruppi, kuhu kuuluvad ka Topauto Pärnu OÜ ning 
Rentline OÜ. Topauto Tartu tegevusaladeks on SEAT, Suzuki, Hyundai, Isuzu ja SsangYong uute ja 
kasutatud sõidukite ja mehhanismide ning nende lisaseadmete, varuosade ost-müük, komisjonimüük, 
hooldus, remonditeenus ja garantiiremont. Omandaja omab Tartus üht salongi.  

Tehingu majanduslik eesmärk on kasvatada Aktsiaselts Topauto Tartu müügikasumit ning tegevuse 
rentaablust. 

Auto-Bon AC osa ja Topauto Tartuga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevus Eestis kattub 
horisontaalselt. Kuivõrd koondumise osaliste ühine turuosa ühelgi vertikaalsel kaubaturul ei ületa 25% 
ega ühelgi horisontaalsel turul 15%, siis puuduvad käesoleva koondumise puhul mõjutatud ja seotud 
kaubaturud. Koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit ega kahjusta muul viisil 
konkurentsi ühelgi kaubaturul. 

 

 


