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Koondumisele nr 30/2005 Capco Holdings Limited ja 
Transiidikeskuse AS / AS DBT loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
21.10.2005.a esitas Capco Holdings Limited esindaja Konkurentsiametile koondumise 
teate, mille kohaselt 01.10.2005.a sõlmisid Capco Holdings Limited ja Izofert Trading 
Inc. aktsiate müügilepingu (edaspidi Leping), vastavalt millele Capco Holdings 
Limited ostab Izofert Trading Inc. 50% AS DBT A-aktsiatest, millega on esindatud 
45% AS DBT aktsiakapitalist. Izofert Trading Inc. omandas nimetatud aktsiad 
koondumise käigus, millele Konkurentsiamet andis loa 17.10.2003.a. Ülejäänud 50% 
AS DBT A-aktsiatest, millega on esindatud 45% AS DBT aktsiakapitalist, kuulub 
Transiidikeskuse AS-le, kus omandisuhe ei muutu. 
Tehingu tulemusena omandavad Capco Holdings Limited ja Transiidikeskuse AS 
100% AS DBT A-aktsiatest ja 90% AS DBT aktsiakapitalist. Sellega omandavad 
Capco Holdings Limited ja Transiidikeskuse AS ühise valitseva mõju AS DBT üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 24.10.2005.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 Capco Holdings Limited (edaspidi Capco), 
Transiidikeskuse AS (edaspidi Transiidikeskus) ja AS DBT (edaspidi DBT). 
 
Capco on 2005.a Küprosel registreeritud äriühing, kelle aktsionärideks on kaks 
füüsilist isikut. Capco ei oma osalusi teistes äriühingutes. 
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Transiidikeskus on Eestis registreeritud äriühing, kelle peamiseks tegevuseks on 
transiitkaubandus. Ettevõtjal on viis tütarettevõtjat lisaks ühisettevõtjale DBT: AS 
Refetra (stividori ja ladustamisteenused), AS HTG Invest (sadamateenused, tollilao ja 
tolliterminali pidamine, laevade agenteerimine), AS Muuga CT (konteineriveolaevade 
käitlusteenused), OÜ Varumees (tööjõuteenus sadamasse) ja Muuga Sojatehas AS 
(plaan hakata töötlema sojaube). 
 
DBT on Eestis registreeritud äriühing, kes opereerib Muuga sadamas puistlasti 
terminali, milles toimub puistlasti (peamiselt väetiste) ladustamine ja mille kaudu 
teostatakse nimetatud kauba transiiti.  
 
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. 
 
Capco 2004.a ülemaailmne käive puudus, Transiidikeskuse käive oli [...] krooni  ja 
DBT käive [...] krooni. DBT majandustegevus toimub Eestis, mistõttu kuulub 
nimetatud 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. 
 
DBT opereerib Muuga sadamas puistlasti terminali, kus ladustatakse põhiliselt väetisi 
ja mille kaudu toimub nende transiit. DBT korraldab terminali kaudu 
transiitkaubandust ja pakub kaubavoogude logistika teenust. Sellega seoses AS DBT 
teenindab transpordivahendeid, teostab veoste ümberlaadimist, vastuvõtmist, 
hoidmist, ladustamist ja pakkimist. Kuna DBT põhitegevuseks on laadungikäitlus ja 
stividoriteenuste osutamine, piiritletakse antud koondumise puhul kaubaturuna 
laadungikäitluse ja stividoride teenuste osutamine Eesti territooriumil.  
Transiidikeskuse teised tütarettevõtjad tegutsevad samuti laadungikäitluse ja 
stividoride teenuste osutamise kaubaturul, kuid antud koondumine ei mõjuta kontserni 
struktuuri. Transiidikeskus ja DBT omandisuhted ei muutu. Koondumise tulemusel 
vahetub ettevõtja, kellega koos Transiidikeskuse AS omas ühiselt valitsevat mõju 
DBT üle. 
Kuna Capcol puudub äritegevus Eestis, ei too antud koondumine kaasa olulisi 
muudatusi, mistõttu ei ole kaubaturu täpne piiritlemine käsoleva koondumise puhul 
vajalik. 
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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. 
 
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 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 Capco Holdings Limited, Transiidikeskuse AS ja AS DBT 
koondumisele. 
 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
haldusakti teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
 
 
Peeter Tammistu 


