
Koondumise lühikokkuvõte 
 
Käesolevas koondumise teates kirjeldatav koondumine on Telko Estonia OÜ (edaspidi Telko) 
poolt valitseva mõju omandamine Mentum AS (edaspidi Mentum) ja tema Läti ning Leedu 
filiaalide üle (edaspidi filiaalid), st valitseva mõju omandamine konkurentsiseaduse (edaspidi 
KonkS) § 19 lg 1 p-i 2 mõttes. Telko omandab 100% Mentum aktsiatest, millest tulenevalt tekib 
Telkol otsene valitsev mõju Mentumi ja tema filiaalide üle.  
 
Koondumise eelselt kuulub Mentum koos filiaalidega äriühingu Eesti Talleks AS valitseva mõju 
alla. Telko ja Mentumi aktsionärid sõlmisid 100% aktsiate müügilepingu, mille jõustumise järgselt 
omandab Telko valitseva mõju Mentumi ja tema filiaalide üle.  
 
Peamine strateegiline ja majanduslik põhjus koondumiseks seisneb Telko soovist laiendada enda 
äritegevust Balti riikide määrdeainete turul. 
  
Telko on Eesti äriregistris registreeritud äriühing, mille tegevusaladeks on plastiku, tööstuses 
kasutatavate määrdeainete ja autonduses ning tööstuses kasutatavate keemiatoodete levitamine 
ja hulgimüük. Telko Estonia OÜ osad kuuluvad 100%-liselt Soome ühingule Telko OY-le ning 
Telko OY aktsiad kuuluvad 100%-liselt omakorda Soome kontserniühingule Aspo Oyi. Aspo 
kontsernile kuuluvad ettevõtted jagunevad tegevusalade lõikes järgnevatesse gruppidesse: 
Telko, ESL Shipping, Leipurin ja Kauko. Telko ettevõtted tegelevad plastikute, keemiatoodete ja 
määrdeainete hulgimüügiga. ESL Shipping pakub Läänemerel transporditeenuseid, Leipurina 
põhitegevusalaks on pagari- ja kondiitritööstuse toorainete, tarvikute ja seadmete müük ning 
Kauko peamine tegevusvaldkond on digilahenduste loomine erinevatele seadmetele. Aspo gruppi 
kuuluvad ettevõtted asuvad Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, 
Venemaal, Ukrainas, Kasahstanis, Valgevenes, Aserbaidžaanis, Rumeenias, Hiinas ja Iraanis. 
 
Telko ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste 
tegevusaladega:  

- tööstuses kasutatavate määrdeainete hulgimüük; 
- autonduses kasutatavate keemiatoodete hulgimüük; sh antifriisid jt jäätumisvastased 

vedelikud, puhastus- ja pesuvahendid, pidurivedelikud, aknapesuvahendid, kütuse 
lisandid; 

- plastmassitööstuse toorainete hulgimüük;  
- tööstuses kasutatavate keemiatoodete hulgimüük; 
- muud tooted sh plasttooted kaupade veoks või pakkimiseks mõeldud materjalid,  

  kaubaalused, pudelid, purgid ja sildid; 
- meretransport. 

 
Mentum AS on Eesti äriregistris registreeritud ühing, mis tegeleb peamiselt määrdeainete ja 
autokeemia hulgimüügiga. Mentum on määrdeainete tootja Castrol eksklusiivne esindaja, partner 
ja volitatud edasimüüja Balti riikides. Mentumil on filiaalid Lätis ja Leedus. Peamised tegevusalad: 
 

- autonduses kasutatavate määrdeainete hulgimüük; 
- tööstuses kasutatavate määrdeainete hulgimüük;  
- merenduses kasutatavate määrdeainete hulgimüük; 
- autonduses kasutatavate keemiatoodete hulgimüük. 

 
Mentumi aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti äriühingule Eesti Talleks AS-le. Eesti Talleks AS-i 
põhitegevusalaks on ärikinnisvara arendamine. Kontserni kuuluvad Renault ja Dacia volitatud 



edasimüüja City Motors AS, Nissani sõidukite volitatud edasimüüja Fakto Auto AS ning 
Baltimaades Castrol/BP määrdeainete turustamisega tegelev Mentum AS.  
 
Koondumise osaliste tegevus kattub tööstuses kasutavate määrdeainete ja autonduses 
kasutatavate keemiatoodete, täpsemalt antifriiside ja jäätumisvastaste vedelike, sõidukite 
puhastusvahendite ja pidurivedelike kaubaturul, kuid koondumise tulemusena jääb poolte ühine 
turuosa horisontaalselt kattuvatel kaubaturgudel oluliselt alla 15%. Samuti jäävad vertikaalselt 
seotud kaubaturgudel turuosad oluliselt alla 25%.   
 
Koondumine ei mõjuta seega olulisel määral kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu 
valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks. Koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud 
koondumise teate esitamise juhendi mõistes. Turgudel, kus esinevad horisontaalsed kattuvused, 
jäävad koondumise osaliste turuosad oluliselt alla 15% ja vertikaalselt seotud kaubaturgudel 
jäävad turuosad oluliselt alla 25%. 
 
 


