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Koondumisele nr 32/2006 AS Tallinna Kaubamaja ja OptiGroup Invest
OÜ loa andmine
Koondumine
Konkurentsiamet on 27.12.2006 saanud AS Tallinna Kaubamaja (edaspidi TKM)
esindajalt koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 15.12.2006 sõlmitud kahele
müügilepingule (KIA Auto AS-i aktsiate ja Ülemiste Autokeskuse OÜ osa müügileping;
Osaühingu OptiGroup Invest ainuosa müügileping) omandab TKM 100% OptiGroup
Invest OÜ-st (edaspidi OptiGroup), KIA Auto AS-ist (edaspidi KIA) ning Ülemiste
Autokeskuse OÜ-st. Tehingu tulemusel omandab TKM valitseva mõju nimetatud kolme
ettevõtja üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Osalused
registreeritakse OptiGroup-i nimele. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 27.12.2006 TKM-i ja OptiGroup-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 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 TKM ja
OptiGroup.
TKM-i peamiseks tegevusalaks on jaekaubandus suunatuna erinevat liiki klientidele.
TKM-i aktsiatest kuulub 67% OÜ-le NG Investeeringud, mille aktsiatest omakorda
ligikaudu 69% kuulub OÜ-le NG Kapital. OÜ NG Kapital osad on jaotatud võrdselt (25%)
nelja ettevõtja vahel: osaühing Sperare, osaühing Gotfried, osaühing Probus, OÜ Vincere.
Lisaks TKM-ile kuuluvad OÜ NG Investeeringud kontserni järgmised ettevõtjad: AS
Balbiino, Ganiger Invest OÜ, AS Kitman, AS Liviko, Roseni Kinnisvara OÜ, Roseni
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Majad OÜ, A-Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja AS, Tartu
Kaubamaja Kinnisvara OÜ, SIA TKM Latvia, OÜ Motivo Grupp.
OptiGroup on 24.08.2006 äriregistrisse kantud ettevõtja, mis on AS-i Eesti Talleks
tütarettevõtja (100%). OptiGroup-ile kuulub 52% KIA aktsiatest ning 45,3% OÜ Ülemiste
Autokeskus osakapitalist. KIA põhitegevuseks on KIA kaubamärgiga sõiduautode ja nende
varuosade maaletoomine ja hulgimüük. KIA poolt müüdavate sõiduautode jaemüügi ning
hoolduse ja remondiga tegelevad käesoleval hetkel 20 edasimüüjat (k.a OÜ Ülemiste
Autokeskus) Eestis, Lätis ja Leedus. KIA omab tütarettevõtjat Leedus- KIA Auto UAB.
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.
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100
miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30
miljonit krooni.
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.
TKM ja teised OÜ NG Investeeringud kontserni kuuluvad ettevõtjad omavad äritegevusi
paljudes erinevates valdkondades: rõivaste jaemüük; toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük;
külmutatud toiduainete tootmine; kaubandussisustuse tootmine; alkoholi tootmine,
kinnisvara haldamine.
OptiGroup tegeleb KIA kaudu sõiduautode ja nende varuosade hulgimüügiga (sealhulgas
maaletoomine) ning OÜ Ülemiste Autokeskus kaudu uute sõiduautode ja nende varuosade
jaemüügiga, kasutatud sõiduautode jaemüügiga, sõiduautode hoolduse ja remondiga.
Kuivõrd koondumise osaliste äritegevustes puuduvad nii horisontaalsed kui vertikaalsed
seosed, ei ole kaubaturgude määratlemine käesoleva koondumise puhul 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 sõltumatlt konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu
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valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul
tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest.
Arvestades, et koondumise osaliste äritegevustes puuduvad nii horisontaalsed kui
vertikaalsed seosed, ei teki käesoleva koondumise tulemusel mitte ühelgi kaubaturul turgu
valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses 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 AS Tallinna Kaubamaja ja OptiGroup Invest OÜ 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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