
 

 

KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Auto-Bon Oy (“AB”) ja Länsiauto Oy (“Länsiauto”) on sõlminud LänsiAuto Drive Oy (“LänsiAuto 
Drive”) 100% aktsiate müügilepingu, millega Länsiauto müüb talle kuuluva 100%-lise LänsiAuto Drive’i 
osaluse AB-le. Seega omandab AB valitseva mõju Länsiauto Drive’i üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes.   

AB-ga samasse kontserni kuuluv Autohalle OÜ (“Autohalle”) ja Länsiauto on sõlminud Länsiautole 
kuuluva Opeli müügi- ja teeninduskeskuse (“Opeli müügisalong”) kui Länsiauto organisatsiooniliselt 
iseseisva osa müügilepingu, millega lähevad üle varad, kohustused ja töötajad. Seega omandab 
Autohalle valitseva mõju Opeli müügisalongi kui teise ettevõtja osa üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõttes.  

Lepingute pooled soovivad tehingud lõpule viia võimalikult kiiresti, kuid pärast lepingutes sätestatud 
tingimuste täitmist, milleks muuhulgas on ka Konkurentsiametilt loa saamine.  

KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle 
üle omandatakse valitsev mõju ja ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju. Seega on koondumise osalisteks AB (koos samasse kontserni kuuluva 
Autohallega) ning LänsiAuto Drive ja Opeli müügisalong.  

AB on Soome Vabariigis registreeritud äriühing, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on uute 
sõiduautode ja varuosade maale toomine ja müük Soomes. AB kuulub laiemasse kontserni, mis on 
lõppastmes füüsilise isiku George Bassadone kontrolli all. Kontserni kuulub ka Bassadone Automotive 
Nordic Oy, mille tütarettevõtjad tegelevad Peugeot, Citroen, Hyundai, Isuzu, Suzuki ja SsangYong 
kaubamärki kandvate sõiduautode ja tarbesõidukite maale toomise ning hulgimüügiga Baltikumis, sh 
Eestis. Täiendavalt impordib ettevõtja Baltikumi, sh Eestisse ka varuosasid ning autotarvikuid viidatud 
sõidukitele. George Bassadone kontrolli all on laiem ring ettevõtjaid, kes ei oma Eestis äritegevust ega 
müügitulu. AB kontrolli alla kuuluvad Eestis järgmised äriühingud: Bassadone Baltic OÜ, Auto-Bon 
Baltic OÜ ja Autohalle OÜ.  

Länsiauto on Soome Vabariigis registreeritud ettevõte, mille põhitegevusalaks on uute sõiduautode ja 
väikeste tarbesõidukite ning varuosade jaemüük Eestis ja Soomes. Eestis tegutseb Länsiauto 
jaetasandil oma filiaali ''Länsiauto Oy Eesti'' kaudu. Länsiautol on Eestis üks jaemüügikontor, mille 
kaudu müüb Länsiauto jaemüüki nii uusi Opeli sõiduautosid ja tarbesõidukeid kui ka kasutatud autosid 
Eestis. Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite hooldust ja remonti teostatakse ka Eesti esinduse kaudu. 
LänsiAuto Drive tegeleb Opeli kaubamärgi sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite ning nendega seotud 
varuosade ja autotarvikute impordi ja hulgi-turustamisega Soomes ja Baltikumis. 

Koondumiseni viis AB soov tõsta oma äritegevuse efektiivsust, hakates lisaks olemasolevatele 
kaubamärkidele maale tooma ja turustama ka Opeli kaubamärki kandvaid sõidukeid. Opeli kaubamärki 
müüvad jaetasandil nii seni kui ka edaspidi ka teised koondumise osalistest sõltumatud edasimüüjad. 

Koondumisest mõjutatud kaubaturuks on uute sõiduautode ja tarbesõidukite ning seonduvate 
varuosade ja autotarvikute hulgimüük Eestis.  

 

 

 

 

 


