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Koondumisele nr 36/2005 Jeld-Wen of Europe B.V. ja Vest-Wood A/S loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
16.12.2005.a esitas Jeld-Wen of Europe B.V. (edaspidi Jeld-Wen) koondumise teate, 
mille kohaselt vastavalt 29.11.2005.a sõlmitud ostu-müügi lepingule Jeld-Wen 
omandab valitseva mõju Vest-Wood A/S-i (edaspidi Vest-Wood) üle, ostes 100% 
viimase aktsiatest. 
Nimetatud tehingu puhul on tegemist valitseva mõju omandamisega 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning koondumisega KonkS 
§ 19 lg 1 p-s 2 sätestatud viisil.  
 
Konkurentsiamet avaldas 19.12.2005.a Jeld-Wen ja Vest-Wood koondumise teate 
saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise 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 Jeld-Wen ja Vest-Wood. 
 
Jeld-Wen on tütarettevõtjaks äriühingule Jeld-Wen International Holdings, Inc. 
Viimane kuulub omakorda Jeld-Wen Inc.-ile, mis on Jeld-Wen Holding, Inc.-i 
tütarettevõtja. Jeld-Wen International Holdings, Inc. asub Ameerika Ühendriikides 
Oregoni osariigis. Jeld-Wen kontsern tegeleb peamiselt uste ja akende tootmise ja 
turustamisega, vähemal määral ka puhkekohtade ja majutusteenustega, kinnisvaraga, 
turundusteenuste osutamisega. Euroopas on ettevõtja uksetehaste vahendusel, mis 
asuvad Ühendkuningriigis, Hispaanias, Prantsusmaal, Poolas ja Lätis. Jeld-Wen 
kontsernil puudub otsene äritegevus Eestis, kuid Lätis toimuva äritegevuse kaudu 
(Jeld-Wen of Latvia SIA) omab Jeld-Wen vähesel määral käivet ka Eestis. 
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Vest-Wood ainuomanikuks on Door Holding A/S, mis kuulub omakorda 
investeerimiskonsortsiumile, mille moodustavad: Axcel II A/S, CVR-No. 25792513, 
c/o Axcel IndustriInvestor a-s; P-N 2001 A/S, CVR-No. 25652431, c/o Polaris 
Management A/S; LO Private Equity-Euro Choice L.P. 
 
Vest-Wood tegutseb Euroopas, omades 15 tootmisüksust seitsmes riigis ning 16 
müügikontorit kaheksas riigis. Eestis tegutseb ettevõtja oma 100%-lise tütarettevõtja 
Vest-Wood Eesti AS kaudu, mis koosneb tehasest, turustuskeskusest ja Rakvere 
müügikontorist, ning mis teenindab kõiki kolme Balti riiki. 
Vest-Wood põhitegevuseks on sise- ja välisustega seonduv tootearendus, tootmine, 
turustamine ja müük. 
 
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. 
 
Jeld-Wen 2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu [...] krooni. Vest-
Wood 2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu [...] krooni. Vest-Wood 
äritegevus toimub Eestis Vest-Wood Eesti AS kaudu. Seega kuulub käesolev 
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. 
 
Jeld-Wen tegeleb Lätis välisuste ning siseuste ja korteri välisuste tootmise ja 
turustamisega.  
Uksed jagunevad:  
1) välisuksed ning  
2) siseuksed ja korteri välisuksed.  
Nimetatud uste turustamisel kasutatakse küll sama müügikanalit ja neid uksi ostavad 
samad kliendid, kuid nende eristamine tuleneb välisuste tootmiseks ettenähtud 
standardist. Nimelt peavad välisuksed taluma erinevalt siseustest erilisi 
ilmastikutingimusi, mistõttu on välisuksed valmistatud peamiselt sünteetilisest 
materjalist või metallist. Välisuste kohta kehtivad erinõuded kajastuvad ka nende 
keskmiselt kõrgemas hinnas võrreldes teiste ustega. Samas on korteri välisuksed 
enamasti siseuksed, millel on teatud helikindluse, tuleohutuse ja ilmastikukindluse 
nõuetest tulenevad lisaomadused. Siseuksed ja korteri välisuksed valmistatakse 
samast materjalist, milleks on puit ja puidul põhinevad tooted. Mõlema ukseliigi 
kohta kehtib sama tootestandard, mistõttu on põhjendatud nende koos käsitlemine. 
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Siseuste ja korteri välisuste turu edasine alaliikideks jaotamine (näiteks kasutatud 
materjali või spooni järgi) ei ole vajalik.  
 
Jeld-Wen toodangust turustati 2004.aastal Eestis välisuksi [...] krooni eest, mis 
moodustas [...] välisuste turustamise kaubaturust (välisuste kaubaturu kogumahuks 
hindasid koondumise osalised [...] krooni). 
 
Vest-Wood’il on äritegevus Eestis oma 100%-lise tütarettevõtja Vest-Wood Eesti AS 
kaudu. Vest-Wood Eesti AS põhitegevuseks on siseuste ja korteri välisuste tootmine 
ja turustamine. Ettevõtjal on Eestis uksetehas, mille juurde kuulub saeveski. 
Eeltoodust nähtub, et koondumise osaliste tegevus välisuste tootmise ja turustamise 
kaubaturul Eestis ei kattu, mistõttu ei ole kaubaturu täpne piiritlemine vajalik. 
 
Mõlemad koondumise osalised tegutsevad Eesti siseuste ja korteri välisuste tootmise 
ja turustamise kaubaturul. Osaliste hinnangul oli nimetatud kaubaturu käive 
2004.aastal [...] krooni, millest Jeld-Wen’i turuosa oli [...]% ja Vest-Wood’i turuosa 
[...]%. Koondumise osaliste poolt esitatud teabe kohaselt tegutseb nimetatud 
kaubaturul kaks olulist konkurenti: Viljandi Aken ja Uks AS ja Haapsalu Uksetehas.  
Eelnevat arvesse võttes, ei too antud koondumine kaasa olulisi muudatusi, mistõttu ei 
ole kaubaturu täpne piiritlemine käsoleva 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. 
 
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. 
 
Olenemata asjaolust, et koondumise osaliste tegevus kattub siseuste ja korteri 
välisuste tootmise ja turustamise kaubaturul moodustades [...]% ning et majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 punkti 1 kohaselt on 
seetõttu tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga, kuna nimetatud kaubaturul 
tegutseb kaks koondumise osalist ning koondumine viib vähemalt 15%-lise turuosani, 
ei muutu koondumise tulemusel konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. 
Koondumise osaliste turuosa muutus on vaid mõni protsent, mis võrreldes 
konkurentide turuosadega on marginaalne. Seetõttu ei tekita ega tugevda koondumine 
nimetatud kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning käesoleva koondumise puhul 
ei esine KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Koondumisega seotud konkurentsipiirangud 
 
[...]. 
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Jeld-Wen of Europe B.V. ja Vest-Wood A/S koondumisele, sealhulgas 
koondumisega seotud konkurentsipiirangule. 
 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
haldusakti teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
 
Peeter Tammistu 


