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Koondumisele nr 11/2006 LSR Group Ltd ja Aeroc International AS loa
andmine
Koondumine
25.04.2006.a esitas LSR Group Ltd (edaspidi LSR) esindaja Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 18.04.2006.a sõlmitud aktsiate müügilepingule
LSR omandab OÜ Santora Trade’ilt 74,4% Aeroc International AS-i (edaspidi Aeroc)
aktsiakapitalist. Tehingu tulemusel omandab LSR valitseva mõju Aeroc’i üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 26.04.2006.a LSR-i ja Aeroc’i 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 LSR ja Aeroc.
LSR kui kontserni emaettevõtja tegeleb väärtpaberitesse investeerimisega. LSR kontserni
kuuluvate ettevõtjate (arv ca 30) põhitegevusteks on tsiviilehitus, üldehitusmaterjalide
tootmine, graniidi ja liiva kaevandamine ning töötlemine ja transporditeenused.
Aeroc on samuti kontserni emaettevõtja. Aeroc’i valitseva mõju alla kuuluvad järgmised
ettevõtjad: Aeroc Poribet SIA (osalus 75,1%) ja Aeroc AS (osalus 100%). Aeroc AS-i
valitseva mõju alla kuuluvad omakorda Aeroc SIA (osalus 100%) ja Petrobeton ZAO
(osalus 100%). Aeroc kontserni kuuluvate ettevõtjate põhitegevuseks on ehitusmaterjalide
tootmine ja turustamine.
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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
vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev
mõju, äritegevus toimub Eestis.
LSR-i 2005. aasta majandusaasta ülamaailmne käive oli [...] miljonit krooni ja Aeroc’i
2005. aasta majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] miljonit krooni ning Aeroc’i kui
Eestis registreeritud ettevõtja äritegevus toimub Eestis.
Seega kuulub käesolev koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja 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.
Koondumise osaliste äritegevus kattub üldehitusmaterjalide tootmise ja turustamise osas.
Aeroc’i põhitegvuseks on ehitiste nii sise- kui välisseinte konstrueerimisel kasutatavate
poorbetoontoodete ja liimsegude tootmine ja turustamine. Lisaks Eestile turustab Aeroc
oma toodangut Lätis, Leedus, Skandinaaviamaades ja Venemaal (peamiselt Leningradi
oblastis ja Sankt Peterburis). Aeroc’il on kaks tehast: üks Eestis ja üks Lätis. Venemaal
turustatakse Aeroc’i kaubamärgi all LSR-ile kuuluva tehase toodangut.
LSR-i poolt toodetavateks ning turustatavateks üldehitusmaterjalideks on erinevat liiki ja
erinevate kvaliteediklassidega betoontooted, sh erinevad kokkupandud ja tugevdatud
betoonstruktuurid, liimsegud, tellised, sillutistel ja interjööris kasutatavad lihvitud
kiviplaadid (graniit, marmor). LSR-i tegevus on piiratud Venemaa territooriumiga.
Ülaltoodud Aeroc’i ja LSR-i tegevuse kirjeldusest järeldub, et koondumise osaliste poolt
toodetud kaupade osas nende äritegevus suurel määral kattub, mistõttu kuuluvad Aeroc’i
poolt toodetud kaubad ja märkimisväärne osa LSR-i toodangust ühele kaubaturule, kuid
koondumise osaliste toodangu käibimise ala ehk geograafiline ulatus on erinev.
Kuna valitsevat mõju omandaval ettevõtjal (LSR) puudub käive Eestis, siis ei too LSR-i ja
Aeroc’i koondumine kaasa muudatusi kaubaturu struktuuris Eesti territooriumil ning
kaubaturu täpne piiritlemine nii kaupade omadustest kui geograafilisest ulatusest lähtuvalt,
ei ole antud koondumise puhul vajalik.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul.
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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.
Kuna käesoleva koondumisega ei kaasne muudatust kaubaturu struktuuris Eesti
territooriumil, siis ei tekita ega tugevda antud koondumine turgu valitsevat seisundit
kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis
tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
otsustan:
anda luba LSR Group Ltd ja Aeroc International AS-i koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.
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