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Koondumisele nr 3/2005 AS Baltazar ja Svensky Kaubanduse AS/ Hadleri
Hulgikaubanduse AS loa andmine
Koondumine
02.02.2005 esitasid AS Baltazar (edaspidi Baltazar) ja Svensky Kaubanduse AS (edaspidi
Svensky) Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 01.02.2005 sõlmitud
aktsiate müügilepingule omandavad Baltazar ja Svensky koos 100% Hadleri Hulgikaubanduse
AS- i (edaspidi Hadler) aktsiatest, kusjuures kumbki omandab 50%.
Nimetatud tehingute tulemusel omandavad Baltazar ja Svensky ühise valitseva mõju Hadleri
üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 04.02.2005 Baltazari, Svensky ja Hadleri koondumise teate saamise
kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 p 3 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju
kolmanda ettevõtja või tema osa üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja
või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise
osalisteks Baltazar, Svensky ja Hadler.
Baltazari põhitegevusalaks on toidukaupade import ja hulgimüük Eestis ja Rootsis ning
kinnisvara arendus. Baltazaril on Eestis tütarettevõtja AS Baltazar Trading, kes tegeleb
toidukaupade impordi ja hulgimüügiga Eestis ning tütarettevõtja Rootsis- AS Tilab. Lisaks
omab Baltazar Eestis sidusettevõtjana AS- i Viiburi Kinnisvara (osalus 46,7%), kelle
põhitegevuseks on Mai-Selveri kaubanduskeskuse haldamine Pärnus.
Svensky tegeleb toidu-, esmatarbe- ja kosmeetikakaupade impordi ning hulgimüügiga Eestis.
Svenskyl on üks tütarettevõtja, AS Marmiton, kelle üle omandati valitsev mõju 07.01.2005. AS
Marmiton tegeleb kondiitritoodete tootmise ja müügiga.
Hadler on Hadler Grupp AS- i tütarettevõtja. Hadler tegeleb peamiselt toidu- ja
esmatarbekaupade impordi ja hulgimüügiga. Hadler Grupp AS- i kuuluvad ka Hadleri
Toidulisandite AS (põhiline tegevusala on toidulisandite müümine toidukaupade tootjatele),
Jaotuskeskus OÜ (põhiliseks tegevusalaks on pakendatud toidu- ja esmatarbekaupadega
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tegelevatele ettevõtjatele logistikateenuste, peamiselt laoteenuste, osutamine) ja AS Nordstar
Trade & Marketing, kelle põhitegevus on seotud tema Ukraina tütarettevõtja Nordstar Trade &
Marketing Ukraine finantseerimise, juhtimise ja nõustamisega.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt
ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju,
äritegevus toimub Eestis.
2003. aasta majandusaasta ülemaailmsed käibed olid:
Baltazar: ligikaudu 204 miljonit krooni;
Svensky: ligikaudu 145 miljonit krooni;
Hadler: ligikaudu 197 miljonit krooni.
Kõik koondumise osalised omasid äritegevust Eestis.
Seega kuulub Baltazari, Svensky ja Hadleri koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt
kontrollimisele.
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti
territooriumi või selle osa.
Kõik koondumise osalised tegelevad toidukaupade impordi ja hulgimüügiga. Svensky ja
Hadler tegelevad lisaks toidukaupadele ka esmatarbekaupade impordi ja hulgimüügiga.
Impordi ja hulgimüügi vaatlemine eraldi kaubaturgudena ei ole vajalik, kuna nimetatud
kaupade importijad tegelevad ka enda poolt imporditavate kaupade hulgimüügiga ning
mõlemal juhul on kaupade kvantitatiivsed näitajad samad. Kuna koondumise osaliste turuosade
määramise aluseks on hulgimüügist saadav müügitulu, siis on käesoleva koondumise puhul
kaubaturul käibivateks kaupadeks:
- toidukaupade hulgimüük;
- esmatarbekaupade hulgimüük.
Kaubaturu geograafiline ulatus on Eesti territoorium.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise,
kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul.
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Toidukaupade hulgimüügi ligikaudne kogumaht Eestis 2003 aastal oli 12,3 miljardit krooni.
Koondumise osaliste müügitulu kokku toidukaupade hulgimüügist 2003 aastal oli ligikaudu
366 miljonit krooni, mis moodustab ca 3% kaubaturu kogumahust.
Esmatarbekaupade hulgimüük, käesoleva koondumise puhul, sisaldab peamiselt hügieeni-,
kosmeetikaja
kodukeemiakaupade
müüki.
Koondumise
osalistest
tegelevad
esmatarbekaupade hulgimüügiga Svensky ja Hadler ning nende käive kokku esmatarbekaupade
hulgimüügi kaubaturul 2003. aastal oli ligikaudu 133 miljonit krooni.
Enamik Svensky ja Hadleriga konkureerivatest hulgimüüjatest pakuvad sarnast tootegruppide
valikut.
Võttes arvesse konkurentide arvu ning mitme konkurendi oluliselt suuremat müügitulu
võrreldes Svensky ja Hadleri müügituluga kokku, samuti arvestades konkurentide arvamustega
käesoleva koondumise osas; lisaks võttes aluseks Svensky ja Hadleri osa nende olulisemate
klientide (suuremad toidu- ja esmatarbekaupu müüvad jaekaubandusettevõtjad)
esmatarbekaupade müügist, järeldub, et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt
esmatarbekaupade hulgimüügi kaubaturgu.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt 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 omamist
eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub
kaubaturul vähemalt 40% käibest.
Koondumise järgselt ei teki koondumise osalistel sellist positsiooni, mis võimaldaks neil
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest
toidukaupade hulgimüügi ja esmatarbekaupade hulgimüügi kaubaturul, samuti ei hakka neile
nimetatud kaubaturgudel kuuluma vähemalt 40% käibest.
Seega, koondumine ei tekita ega tugevda kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS §
22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele
Konkurentsiamet on seisukohal, et 01.02.2005 sõlmitud aktsiate müügilepingu punktis 12.3
Baltazari ja Svensky suhtes sätestatud, peale müügi jõustumist kehtima hakkavat, 3- aastast
konkurentsipiirangut võib lugeda koondumisega otseselt seotuks ja selle jõustamiseks
vajalikuks, kuna sellega tagatakse omandatava vara väärtuse säilimine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba AS- i Baltazar, Svensky Kaubanduse AS- i ja Hadleri Hulgikaubanduse AS- i
koondumisele, sealhulgas koondumisega seotud konkurentsipiirangutele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1).
Peeter Tammistu

