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Koondumisele nr 12/2015 Antalis AS ja OÜ Hansapakend loa andmine
1. Koondumine
25.06.2015 esitas Antalis AS (registrikood 10236815) volitatud esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Antalis AS ja HEPSI
Holding OÜ (registrikood 12769705) ning Talp Invest OÜ (registrikood 12775019)
19.06.2015 osade müügilepingu. Tehingu tulemusena omandab Antalis AS valitseva mõju
OÜ Hansapakend (registrikood 10955757) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg
4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud
viisil.
Konkurentsiamet avaldas 25.06.2015 ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
2. Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade
üle.
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Antalis AS ja OÜ Hansapakend.
Antalis AS (edaspidi Antalis) on trüki- ja kontoripaberite, reklaammaterjalide ja
pakenditoodete hulgimüüja Eestis. Antalis kuulub Euroopa suurimasse paberite,
reklaammaterjalide ja pakenditoodete hulgimüügigruppi. Antalise üle omab valitsevat mõju
Prantsusmaa osaühing ANTALIS INTERNATIONAL SAS (registrikood 410336069), kes
omakorda on Pariisi börsil noteeritud börsiettevõte Sequana S.A. (registrikood 383491446)
valitseva mõju all.
OÜ Hansapakend (edaspidi Hansapakend) põhitegevusalaks on mitmesuguste tööstuslike
pakkematerjalide, pakkeseadmete ja pakendusliinide hulgimüük. Koondumise eelselt
kuuluvad Hansapakendi osad HEPSI Holding OÜ-le ja Talp Invest OÜ-le.
3. Õiguslik hinnang

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Koondumise osaliste 2014. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub
nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
3.2 Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel
vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 „Koondumise teate
esitamise juhendi“ § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks
selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse
kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise ühise
turuosa.
Antalis pakub Eesti turul äriklientidele järgmiseid tooteid ja teenuseid:
• Trükipaberid - kaetud ja katmata trükipaberid, kartongid, disainpaberid ja -ümbrikud ning
eripaberid;
• Kontoripaberid - koopiapaberid, värvilised ja disainpaberid, kalka ja etiketid
kontoritehnikas kasutamiseks, rullpaberid digitrükiks ning ümbrikud;
• Reklaammaterjalid - reklaamkiled, tekstiilid, posteripaberid, plaadid ja muu siltide,
bännerite, valguskastide, vaateakende, sisekujunduse ning autograafika jaoks; printerid,
laminaatorid, plotterid ja esitlusstendid;
• Pakkematerjalid - kirjakotid, kastid, paberkotid, teibid, kaubaaluste kaitsevahendid,
tööstuslikud pakendid ning pakkemasinad.
Hansapakendi põhitegevusalaks on pakkuda Eesti turul äriklientidele mitmesuguseid
tööstuslike pakkematerjale, pakkeseadmed ja pakendusliine, sh liimimis- ja markeerimisseadmeid.
Antalise ja Hansapakendi tegevus kattub järgmiste toodete ja teenuste pakkumisel: paberid
ja kartongid, teibid ja liimid, pakkekiled, pakkelindid ja lindiseadmed, pakkeseadmed ja –
masinad, korrosioonikaitse ja pakketeenused ning konsultatsioon.
Pakkematerjalide ja pakkeseadmete valdkonna erinevate toodete puhul on olulisi erinevusi
ning igal üksikjuhtumil on ostja seisukohalt sobivate lahenduste arv piiratud. Seega
tarbimisomaduste poolest (nõudlus) ei ole erinevad pakkematerjalid ja pakkeseadmed
omavahel asendatavad. Pakkumise poolelt on kõik pakkematerjalid ja pakkeseadmed
erinevate hulgimüüjate poolt esindatud. Antud koondumise ja selle mõjude hindamisel ei
ole vaja eristada erinevaid pakkematerjale ja pakkeseadmeid (olgugi, et erinevad ostjad
eelistavad erinevaid tooteid) või veelgi detailsemat jaotust, sõltuvalt materjalide
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funktsioonidest. Kuna erinevad pakkematerjalide ja pakkeseadmete hulgimüüjad ning
tootjad konkureerivad omavahel üldisel pakkematerjalide ja pakkeseadmete hulgimüügi
kaubaturul, on tarbijal võimalus valida neile sobivam pakkuja. Seetõttu on
Konkurentsiamet hinnanud antud koondumise mõjud kogu pakkematerjalide ja
pakkeseadmete ning nendega seonduvate teenuste (edaspidi kõik kokku - pakkelahendused)
hulgimüügi kaubaturul.
Antud koondumise puhul on käsitletud geograafilise kaubaturuna kogu Eesti territooriumi.
4. Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Pakkelahenduste hulgimüügi kaubaturu analüüsimisel kasutas Konkurentsiamet
koondumise osaliste poolt esitatud arvestusi. Koondumise osaliste hinnangul oli 2013.
aastal pakkelahenduste hulgimüügi kaubaturu kogumaht (arvestades nii suuremaid
hulgimüüjaid kui ka tootjaid) 155,9 miljonit eurot. Seega kujunes koondumise osaliste
turuosadeks: Antalisel [0-5]% ja Hansapakendil [0-5]%, mis moodustab koondumise
järgselt ühise turuosa [5-10]%. Kuna avalikult ei ole pakkelahenduste hulgimüügi kogu
kaubaturu kohta detailset informatsiooni saadaval, analüüsis Konkurentsiamet
üheteistkümne suurema pakkelahenduste hulgimüügi kaubaturul tegutseva ettevõtja, kelle
majandusaasta käive on vähemalt 4 miljonit eurot ja kellega tekib koondumise osalistel
kattuvus pakkelahenduste tootegruppidega. 2014. aasta majandusaasta aruannetest
tulenevate näitajate kohaselt oli pakkelahenduste hulgimüügi kaubaturul üheteistkümne
suurema ettevõtja müügimaht Eestis 120,8 miljonit eurot, millest tulenevalt kujunes
koondumise osaliste turuosadeks: Antalisel [0-5]% ja Hansapakendil [5-10]%, mis
koondumise järgselt moodustab ühise turuosa [5-10]%. Eeltoodust tulenevalt ei teki
käesoleva koondumise puhul horisontaalselt mõjutatud kaubaturge.
Koondumise teate kohaselt tegutseb kaubaturul mitmeid ettevõtjaid ning konkurentidena
on koondumise teate esitaja nimetanud muuhulgas Aktsiaselts Pakendikeskus, Pack
Holding OÜ, Baltic Pack EST AS, Kulukaubandus OÜ, NEFAB PACKAGING OÜ jne.
Konkurentsiameti hinnangul ei mõjuta käesolev koondumine oluliselt konkurentsi ühelgi
kaubaturul. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit
KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Koondumise osaliste positsioon kaubaturul ei võimalda neil
tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Arvestades Antalise ja
Hansapakendi osa koondumise tulemusel tekkivat turuosa pakelahenduste hulgimüügi
kaubaturul, konkurentide arvu, nende majanduslikku ja finantsjõudu ning teisi tegureid, ei
esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid
koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
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otsustan:
anda luba Antalis AS ja OÜ Hansapakend koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu
jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet
võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada
kuni ühe aastani.

/allkirjastatud digitaalselt/
Märt Ots
Peadirektor
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