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Teade koondumise teate esitajale
18.04.2006.a saabus Konkurentsiametile koondumise teade, mille kohaselt Austrias
registreeritud ettevõtja voestalpine Profilform Beteiligung GmbH kavatseb vastavalt
11.04.2006.a sõlmitud aktsiate ostu-müügi lepingule omandada [...]% suuruse osaluse
Venemaal registreeritud ettevõtjas ZAO Arkada-Profile.
Konkurentsiseaduse (KonkS) § 20 p 2 ja 4 järgi on antud koondumise osalised
voestalpine Profilform Beteiligung GmbH ja ZAO Arkada-Profile.
Vastavalt KonkS § 21 lõikele 1 kontrollitakse koondumist juhtudel, 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.
Toetudes koondumise teates esitatud andmetele oli voestalpine Profilform Beteiligung
GmbH eelnenud majandusaasta (01.04.2004 – 31.03.2005) ülemaailmne käive [...]
miljonit krooni ja ZAO Arkada-Profile eelnenud majandusaasta (01.01.2005 –
31.12.2005) ülemaailmne käive oli [...] miljonit krooni. Seega on täidetud KonkS § 21
lõikes 1 sätestatud käibekriteeriumid.
Vastavalt koondumise teatele, ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju (ZAO
Arkada-Profile), ei oma Eestis tütarettevõtjat ega filiaali vaid müüb toodangut
klientidega [...] (ZAO Arkada-Profile’iga füüsilisest isikust omanike kaudu seotud
ettevõtja) nimel sõlmitud lepingute alusel. Lisaks selgus telefoni vahendusel saadud
informatsioonist, et ZAO Arkada-Profile ei oma registreeringut Maksu- ja Tolliameti
piirkondlikus maksukeskuses.
Konkurentsiamet on seisukohal, et välisriikides registreeritud ettevõtjate puhul toimub
äritegevus Eestis, kui nad pakuvad oma tooteid või teenuseid Eestis oma nimel, mille
eelduseks on äriregistrisse kantud filiaal või on neil Eestis registreeritud tütarettevõtja.
Samuti arvestab Konkurentsiamet äritegevusena Eestis maksukorralduse seaduse § 18
lg 1 punktis 4 sätestatud registreeringut, mille kohaselt on välismaa juriidiline isik,
juriidilise isiku staatust mitteomav isikute ühendus või varakogum, kes alustab Eestis
majandustegevust püsiva tegevuskoha kaudu, mida ei ole filiaalina kantud
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äriregistrisse, kohustatud end registreerima enne tegevuse alustamist Maksu- ja
Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses.
Kuna ettevõtjal, kelle üle omandatakse valitsev mõju (ZAO Arkada-Profile) puudub
äritegevus Eestis KonkS § 21 lg 1 tähenduses, siis ei kuulu Profilform Beteiligung
GmbH ja ZAO Arkada-Profile koondumine Eestis Konkurentsiameti poolt
kontrollimisele.
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