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Koondumisele nr 16/2017 UAB „Flavus“ ja Aktsiaselts Remeksi Keskus loa
andmine

1. Koondumine
UAB „Flavus“ (edaspidi Flavus) volitatud esindaja esitas 04.05.2017
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Aktsiaselts Remeksi
Keskus (edaspidi Remeksi) füüsilisest isikust aktsionäride ja Flavuse vahel sõlmitud
aktsiate müügilepingutele kavatseb Flavus omandada valitseva mõju Remeksi üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 05.05.2017 ülalnimetatud 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 kohaselt 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
omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks Flavus ja Remeksi.
Flavus on 24.01.2017 Leedus asutatud ettevõtja, mille tegevusalaks on valdusfirmade
tegevus. Flavus kuulub kontserni, mille emaettevõtjaks on Global Energy Consulting
OÜ (edaspidi GEC). GEC kontserni kuulub palju ettevõtjaid, millede seast tegutseb
omandatava ettevõtja Remeksiga samal tegevusalal (metallkonstruktsioonide tootmine)
ning omab käivet Eestis Axis Industries UAB. Metallkonstruktsioonide tootmisele
vertikaalselt järgneval tegevusalal tegutseb GEC kontserni kuuluv Axis Technologies
UAB,
mis
kasutab
metallkonstruktsioone
oma
äritegevuses
peamiselt
koostootmisjaamade, tootmishoonete ja muude spetsiifiliste ehitiste rajamisel.
Remeksi on Eestis registreeritud ettevõtja, mille aktsionärideks on üheksa füüsilist
isikut
ning ligikaudu 0,2% ulatuses omab Remeksi oma aktsiaid. Remeksi
põhitegevuseks on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine.

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 eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro
ja koondumise osaliste käibed Eestis ületasid kummalgi 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,
realiseerimis- ja 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 (edaspidi Juhend) § 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. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on
vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu
koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või
järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse
kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste
ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja
ja ostja suhetes või mitte.
Vastavalt majandusaasta aruannetele ning kodulehel esitatud teabele valmistab Remeksi
oma klientidele metallkonstruktsioone, seadmestikke ja tehnoloogilisi seadmestikke, nt
tõsteseadmeid, ülemõõdulisi tootmisseadmeid, kaevandusseadmeid. GEC kontsernis
toodab metallkonstruktsioone Axis Industries UAB endaga samasse kontserni kuuluvale
Axis Technologies UAB-le, mis omakorda kasutab neid oma äritegevuses peamiselt
koostootmisjaamade, tootmishoonete ja muude spetsiifiliste ehitiste rajamisel. Seega
kattub koondumise osaliste äritegevus metallkonstruktsioonide tootmisel ning on
vertikaalselt seotud koostootmisjaamade tootmishoonete ja muude spetsiifiliste ehitiste
rajamisega, kus neid metallkonstruktsioone kasutatakse.
Vastavalt koondumise teatele on metallkonstruktsioonide tootmise geograafiline ulatus
piiratud nendega kaasnevate kõrgete transpordi- ja logistikakuludega. Tuginedes
Statistikaameti andmetele oli metallkonstruktsioonide tootmise müügitulu Eestis 2015.
aastal 637,4 miljonit eurot. Koondumise osaliste ühine turuosa moodustas sellest alla
5%.
Spetsiifiliste ehitiste rajamise mahtude kohta täpne statistika puudub. Statistikaameti
andmetel oli omal jõul Eestis tehtud mitteeluhoonete ehitustööde müügitulu
jooksevhindades 2015. aastal 956 miljonit eurot. Axis Technologies UAB osatähtsus
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sellest jäi alla 5%. Arvestades, et spetsiifiliste ehitiste rajamisega tegeleb vaid üks
koondumise osaline, sellele eelneval metallkonstruktsioonide tootmisel on koondumise
osaliste ühine turuosa madal ning metallkonstruktsioonid moodustavad vaid osa
spetsiifiliste ehitiste rajamiseks vajaminevast sisendist, ei mõjuta koondumine
spetsiifiliste ehitiste rajamist Eestis.
Kuna käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt
mõjutatud kaubaturgusid Juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei ole
kaubaturgude ning nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine vajalik.
3.3 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.
Arvestades, et koondumise osaliste ühine turuosa metallkonstruktsioonide tootmisel
Eestis on alla 5% ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsi ka spetsiifiliste
ehitiste rajamisel Eestis, ei muutu koondumise tulemusena oluliselt konkurentsiolukord
ega kaubaturgude struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit
KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega 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
otsustan:
anda luba UAB „Flavus“ ja Aktsiaselts Remeksi Keskus 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/
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