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Koondumisele nr 18/2005 Nanso Oy ja Vogue Group Oy loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
01.06.2005.a. esitas Nanso Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt 29.05.2005.a. sõlmitud aktsiate müügilepingu (edaspidi Leping) kohaselt 
omandab Nanso Oy kõik Vogue Group Oy aktsiad ja optsioonid. 
Vastavalt Lepingule omandab Nanso Oy valitseva mõju Vogue Group Oy üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, mistõttu on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 03.06.2005.a. ülalnimetatud koondumise teate saamise 
kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. 
Koondumise osalisteks on seega Nanso Oy (edaspidi Nanso) ja Vogue Group Oy 
(edaspidi Vogue). 
 
Nanso on Soomes registreeritud äriühing, kelle põhitegevuseks on tekstiili ja 
rõivatööstus ning sellega seonduv müügitegevus. Täpsemalt tegeleb ettevõtja 
trikotaažitekstiili tootmise ja sellest rõivaste tegemisega. Ettevõtjal on kuus erinevat 
tootmisüksust, millest üks, Nanso Eesti OÜ, asub Eestis. 
 
Vogue on Soomes registreeritud äriühing, kelle põhitegevuseks on ihupesu tootmine, 
täpsemalt naiste sukatoodete (sukapüksid ja sokid) ja meeste sokkide toomine ja 
müük. Vogue on emaettevõtjaks VG Production Oy-le, kes on Soome äriühing ning 
kellele kuulub 100% VG Service Oy aktsiatest. Vogue omab filiaale nii Rootsis kui 
Norras. Ettevõtja tegutseb Eestis oma 100% tütarettevõtja VG Grupp AS kaudu.  
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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 ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus 
toimub Eestis. 
 
Nanso 2004.a. ülemaailmne käive oli [...] miljonit krooni ja Vogue 2004.aasta 
ülemaailmne käive oli [...] miljonit krooni. Vogue majandustegevus toimub Eestis 
tema tütarettevõtja VG Grupp AS kaudu. Seega kuulub Nanso ja Vogue 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 (edaspidi asendatavate) kaupade 
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Nanso toodab trikotaažtekstiili ja sellest tehtud rõivaid. Tema peamised tootegrupid 
on ööriided, vabaajarõivad ja naiste päevarõivad. Hinnanguliselt pool Nanso 
toodangust eksporditakse edasi Põhjamaadesse ja Kesk-Euroopasse, sealhulgas on 
põhilisteks turgudeks Skandinaavia ja Saksamaa. Nanso äritegevus Eestis toimub 
tema tütarettevõtja Nanso Eesti OÜ kaudu, kes tegeleb õmblusmasinapargi haldamise 
ja korrashoiuga ning emaettevõtja valmistatud trikotaažtoodete vahendamisega. 
Lisaks omab Nanso 30% A&G kontserni kuuluvast OÜ-st AGN, kes toodab Nanso-le 
trikotaažtooteid.  
Vogue põhitegevuseks on ihupesu tootmine ja müük. Peamised tooted on aluspesu, 
naiste ja laste sukapüksid ning naiste, laste ja meeste sokid. Väiksemas mahus 
toodetakse ka naiste koduriideid, peamiselt ööpesu. Vogue kaubamärgid on 
järgmised: Vogue, Norlyn, Amar, Elisabeth, Finnwear Socks, Easywear ja KS. 
Vogue äritegevus toimub Eestis tema 100% tütarettevõtja VG Grupp AS kaudu, kes 
tegeleb ainult sokkide tootmisega, millest peaaegu kogu toodang müüakse 
emaettevõtjale Soome. Ligikaudu 0,5% toodangust müüakse Lätti ja 4% ulatuses 
toimub ettevõtja defektsete toodete müük Eestis. 
 
Kuna Nanso ja Vogue äritegevused Eestis ei kattu, ei ole kaubaturu täpne piiritlemine 
käesoleva koondumise puhul vajalik. 
 
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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KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 
40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 
 
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb 
vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, 
ei tekita koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid 
majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 sätestatud 
viisil. Koondumise tulemusel muutub ainult Vogue üle valitseva mõju omaja, kuid ei 
muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda 
nimetatud kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit. Seega ei esine käesoleva 
koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise 
keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
Otsustan: 
 
 
Anda luba Nanso Oy ja Vogue Group Oy koondumisele. 
 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
haldusakti teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
 
 
Peeter Tammistu 


