
 

   

 

 
 
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 
 

AS Kaupmees & Ko (edaspidi: Kaupmees) on otsustanud tõsisemalt siseneda puu- ja köögivilja 

hulgimüügi valdkonda, mistõttu kavatseb ta omandada ainuvalitseva mõju VL Holding OÜ (edaspidi 
Vegelog) üle. Koondumine võimaldab oluliselt suurendada Kaupmehe turuosa värskete puu- ja 
köögiviljatoodete hulgimüügi valdkonnas. Tänu sünergiatele erinevate toidukaupade ladustamisel ja 
logistikas, võimaldab koondumine suurendada Kaupmehe konkurentsivõimet hulgiturgudel. 
 

Vegelogi osanikeks on käesoleval ajal AT Holding OÜ ja Gump Holding OÜ. 
 
Kuna Kaupmees omandab Vegelogis 100%-lise osaluse ehk ainuvalitseva mõju, siis on tegemist 
kontrollimisele kuuluva koondumisega. 

 
Koondumise osalisteks on AS Kaupmees & Ko ning VL Holding OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).  
 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad. 
  

• VL Holding OÜ ja tema tütarühingute äritegevus 

VL Holding OÜ kontsern tegeleb puu- ja köögiviljade hulgimüügiga Eestis.  
 
VL Holding OÜ-l on järgmised tütarühingud, kelle kaudu hulgimüügialane tegevus toimub: 

Vitamiinikuller OÜ, Vegelog OÜ, Vegelog Ida OÜ, Jahelogistika OÜ, Karisma Service OÜ ja Karisma 
Food OÜ. 
 

 
• Kaupmehe äritegevus 

 
Kaupmees tegeleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügiga Eestis.  

 
Kaupmees kuulub kontserni, mille emaettevõtja on Soomes tegutsev Oy Transmeri Group Ab. 
Kaupmehega on valitseva mõju kaudu seotud järgmised äriühingud Eestis: 
 

1) AS Kaupmees Investeeringud, mis kuulub 100%-liselt AS-le Kaupmees & Ko ning mille 
tegevuseks on kinnisvara haldamine Eestis (peamiselt Kaupmehe poolt kasutatav kinnisvara 
ja äripinnad)). 

2) AS Tridens, mis kuulub 100%-liselt AS-le Kaupmees & Ko ning mille tegevuseks on 
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete hulgimüük. 

3) Tridens Kuressaare Kaubalao OÜ, mis kuulub 100% AS-ile Tridens ja mis tegeleb 
Saaremaa turu varustamisega alkoholi- ja tubakatoodetega. 

4) Trialto Logistika OÜ (pankrotis). 

 

Lisaks on AS-il Tridens väljaspool Eestit tütarühingud Tridens LT UAB ja Tribaltic.lv SIA, mille  
majandustegevusteks on Tridensi vahendatavate kaupade müük vastavalt Leedus ja Lätis. Väljaspool 
Eestit asuvad muud Transmeri Group Ab ettevõtjad tegelevad kosmeetika- ja ilutoodete müügiga, 
juuksehooldusvahendite müügiga, spordikaupade müügiga, logistikateenuste pakkumisega ja 
paberi- ja kangatöötlusvahendite müügiga.  
 
 

• Mõjutatud kaubaturgude puudumine 
 

Koondumise osaliste tegevuste vahel on horisontaalne kattuvus laiemalt toidukaupade hulgimüügi 
osas ja kitsamalt puu- ja köögivilja hulgimüügi osas. Koondumise teate esitamise juhendi tähenduses 
horisontaalselt mõjutatud kaubaturge käesoleva koondumisega seoses ei teki, kuna koondumise 
osaliste ühine turuosa ei ületa 15% ühegi kattuva tegevuse osas, olenemata sellest, kas kaubaturge 
määratleda laialt või kitsalt.  
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Vertikaalseid seoseid koondumise osaliste vahel samuti ei ole, mis seonduks rohkem kui 25%-lise 
turuosaga. Lähtudes eelöeldust ei mõjuta käesolev koondumine märkimisväärselt 
konkurentsiolukorda ega turustruktuuri ühelgi kaubaturul. 
 


