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Koondumisele nr 21/2006 PTA Grupp AS ja AS Silvano Fashion Group
loa andmine
Koondumine
23.08.2006.a. esitas PTA Grupp AS-i (edaspidi PTA) esindaja Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 21.08.2006.a. Lätis registreeritud ettevõtja SIA
Alta Capital Partners (edaspidi ACP) ja PTA vahel sõlmitud aktsiate vahetuslepingule
omandab PTA 100% AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi Silvano) aktsiatest. Tehingu
tulemusel omandab PTA valitseva mõju Silvano üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)
§ 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 25.08.2006.a. PTA ja Silvano 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 ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle ja
KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks PTA ja
Silvano.
PTA on rahvusvaheline rõivakaubanduskontsern, mis tegeleb naiste rõivaste disaini,
tootmise ja turustamise ning õmbluse allhanke teenuse osutamisega. PTA opereerib PTA
kaubamärgi all tegutseva kaupluste jaemüügiketiga Eestis ja Lätis ning omab vabrikupoodi
Eestis. Oma jaemüügiketi ning hulgimüügi vahendusel turustatakse PTA-le kuuluvaid
kaubamärke PTA, Mallimari, Piretta ja Mastercoat. PTA tütarettevõtjad tegelevad rõivaste
jae- ja hulgimüügiga Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus. PTA tütarettevõtjateks on: AS
Klementi, Klementi Trading Oy, UAB Klementi Vilnius (likvideerimisel), UAB PTA
Prekyba (asutamisel), Klementi Trading AB ja SIA Vision.
PTA aktsiad kuuluvad erinevatele investoritele, kelledest suurimad on: OÜ Alta
Investments I (23,77%), Bryum Estonia AS (17,61%), ING Luxembourg S.A. (9,70%),
Hansa Balti Kasvufond (9,44%), Alta Capital AS (7,09%), Bank Austria Creditanstalt AG
Clients (5,14%).
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Silvano kontserni põhitegevuseks on naiste pesu tootmine ja turustamine ning naiste
rõivaste turustamine. Silvano omab valitsevat mõju kolmes tütarettevõtjas: AS Lauma
Lingeries (Lätis), JSC ZAO Milavitsa (Valgevenes) ja JSC Linret (Venemaal). Nimetatud
ettevõtjatest omab ainsana Eestis käivet AS Lauma Lingeries, mis tegeleb naiste pesu
tootmise ja turustamisega. Silvano kuulub 100% ACP-le, mis kuulub omakorda
Investeerimisvabrik OÜ valitseva mõju alla (69,2%). Seega kuuluvad Silvanoga samasse
kontserni ka ACP ja Investeerimisvabrik OÜ tütarettevõtjad. Nendest tütarettevõtjatest
tegutseb käesoleva koondumise osaliste tegevusega seotud valdkonnas ACP tütarettevõtja
AS Lauma. AS Lauma omab valitsevat mõju AS Lauma Fabrics üle, mis tegeleb tekstiili
tootmisega. AS Lauma Fabrics omandas käesoleva aasta kevadel Prantsuse tekstiilitootja
Desseilles Textilies SAS vara.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni.
PTA 2005.a majandusaasta käive Eestis oli ligikaudu 54,7 miljonit krooni ja Silvano
2005.a majandusaasta käive Eestis oli ligikaudu 63,6 miljonit krooni.
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.
Käesoleva koondumise osalised tegelevad rõivaste tootmise ja turustamisega. Täpsemalt,
PTA tegeleb naiste üle- ja kergrõivaste tootmise ja turustamisega ning Silvano tegeleb
naiste pesu tootmise ja turustamisega ning tekstiili tootmisega.
Kuna antud koondumise puhul tegutseb tekstiili tootmise valdkonnas ainult üks
koondumise osaline, siis puudub vajadus selle valdkonna põhjalikumaks analüüsimiseks
ning kaubaturgude täpsemaks piiritlemiseks.
Konkurentsiamet on oma 22.12.2004.a otsuses nr 43-KO (AS Baltika, OY Turo Tailor Ab /
OÜ Baltika Tailor) piiritlenud kaubaturuna rõivaste tootmise ja müügi kaubaturu.
Kuivõrd PTA tegutseb vaid naiste üle- ja kergrõivaste tootmise ja turustamisega ning
Silvano ainult naiste pesu tootmise ja turustamisega, on võimalik ka rõivaste tootmise ja
müügi kaubaturu kitsam piiritlemine. Kitsamat piiritlemist toetab nii naiste üle- ja
kergrõivaste kui naiste pesu eristatavus teistest rõivastest nõudluse seisukohalt vaadatuna.
Euroopa Komisjoni 08.05.2000.a otsuses juhtumis nr COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds
on piiritletud naiste pesu eraldi kaubaturuna, jättes seejuures lahtiseks, kas on vajalik
veelgi kitsam piiritlemine. Nimelt ei ole erinevad tooted, nagu näiteks püksikud,
rinnahoidjad, korsetid, alussärgid, öösärgid, ostja seisukohalt vahetatavad, kuid nii tootja
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kui müüja seisukohalt ei ole nende erinevate kaupade käitlemisel olulist erinevust. Tootjal
on lihtne lülituda ümber ühe toote tootmiselt teisele, kuna üldjuhul toodetakse neid
samades tehastes sama tootmistehnoloogiat kasutades. Lisaks esineb oluline kattuvus
erinevate naiste pesu toodete toormaterjali osas. Suuremat osa kõiki erinevaid naiste pesu
tooteid müüakse koos erinevate hulgi- ja jaemüügikanalite kaudu.
Naiste üle- ja kergrõivaste osas kehtib sama kaubaturu piiritlemise põhimõte, mis naiste
pesu puhul. Nimelt esineb selles valdkonnas palju erinevaid tooteid, mis ei ole ostja
seisukohalt omavahel vahetatavad või asendatavad, kuid nii turustajatel kui lõpptarbijatel
on üldjuhul võimalik neid osta ühe ja sama pakkuja käest.
Nii naiste pesu kui naiste üle- ja kergrõivaste tootmise ja müügi osas on võimalike
kaubaturgude geograafiliseks piiriks vähemalt kogu Eesti territoorium.
Kuna koondumise osaliste tegevused ei kattu ning koondumine ei avalda olulist mõju
konkurentsi olukorrale, ei ole käesoleval juhul ülalnimetatud kahe kaubaturu (naiste üle- ja
kergrõivaste tootmine ja turustamine, naiste pesu tootmine ja turustamine) täpne
piiritlemine vajalik.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
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.
Arvestades asjaolu, et käesoleva koondumise osalised tegutsevad Eesti territooriumil
erinevatel kaubaturgudel ning puudub ka nende kaubaturgude vaheline vertikaalne seos,
siis Eesti territooriumil käesolev koondumine endaga muudatust kaasa ei too.
Seega, ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit mitte ühelgi
kaubaturul KonkS § 13 lg 1 mõistes ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis
tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
otsustan:
anda luba PTA Grupp AS-i ja AS-i Silvano Fashion Group 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.
Peeter Tammistu

