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Koondumisele nr 33/2006 OÜ Dreamon ja AS Baltazar Trading loa 
andmine 

Koondumine 
 
Konkurentsiamet on 28.12.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 
Baltazar AS, OÜ Dreamon ja Sven Voites’i vahel 31.01.2007 sõlmitavale aktsiate 
müügilepingule OÜ Dreamon omandab 100% AS Baltazar Trading aktsiatest. Tehingu 
tulemusel saavutab OÜ Dreamon valitseva mõju AS-i Baltazar Trading üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 28.12.2006 Svensky Kaubanduse AS-i (OÜ Dreamon 
emaettevõtja) ja AS-i Baltazar Trading 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 OÜ 
Dreamon ja AS Baltazar Trading. 
 
OÜ Dreamon on Sven Voites’ile (78%) ja Svensky Kaubanduse AS-ile (22%) kuuluv 
finantsinvesteeringutega tegelev ettevõtja. Svensky Kaubanduse AS (omanikud Sven 
Voites 55% ja Kairit Voites 45%) on toidu-, kodu- ja kosmeetikakaupade hulgimüügiga 
tegelev ettevõtja. Svensky Kaubanduse AS omab rõivaste jaemüügiga tegelevat kauplust 
Tallinnas- Piazza di Spagna, 100% osalust Hadleri Hulgikaubanduse AS-is, 90% osalust 
AS-is Marmiton ja 70% osalust Caritas Water AS-is. 
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AS Baltazar Trading on Baltazar AS-i tütarettevõtja. AS-i Baltazar Trading põhitegevuseks 
on toidu- ja tööstuskaupade importimine ja müük. Lisaks AS-ile Baltazar Trading omab 
Baltazar AS ettevõtjat Rootsis- AS Tilab. 
 
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, 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. 
 
Käesoleva koondumise osaliste (OÜ Dreamon omanike kaudu) äritegevused kattuvad 
toidu- ja esmatarbekaupade impordi ja hulgimüügi osas. 
 
Konkurentsiamet on oma varasemas 22.02.2005.a otsuses nr 10-KO AS Baltazar ja 
Svensky Kaubanduse AS/ Hadleri Hulgikaubanduse AS, jõudnud seisukohale, et toidu- ja 
esmatarbekaupade impordi ja hulgimüügi vaatlemine eraldi kaubaturgudena ei ole vajalik, 
kuna nimetatud kaupade importijad tegelevad ka enda poolt imporditavate kaupade 
hulgimüügiga ning mõlemal juhul on kaupade kvantitatiivsed näitajad samad. Kuna 
koondumise osaliste turuosade määramise aluseks on hulgimüügist saadav müügitulu, siis 
määrati kaubaturul käibivateks kaupadeks: toidukaupade hulgimüük ja esmatarbekaupade 
hulgimüük. 
 
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul on tegemist sama valdkonna ning samade 
osapooltega, millele viitab ülaltoodud varasem Konkurentsiameti otsus ning vahepealsel 
ajal selles valdkonnas olulisi muudatusi ei ole toimunud, siis on samuti antud koondumise 
puhul kaubaturgudeks: 

- toidukaupade hulgimüük; 
- esmatarbekaupade hulgimüük. 

Kaubaturgude geograafiline ulatus on Eesti territoorium. 
 
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. 
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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 sõltumatlt konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu 
valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul 
tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. 
 
Võttes aluseks koondumise osaliste kogu müügitulu ning Statistikaameti andmeid 
toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi kohta 2005. aastal 
(http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp) oli käesoleva koondumise osaliste 
turuosa kokku toidukaupade hulgimüügi kaubaturul ligikaudu 2,3%.  
 
Esmatarbekaupade hulgimüük käesoleva koondumise puhul, sisaldab peamiselt hügieeni-, 
kosmeetika- ja kodukeemiakaupade müüki. 
 
Antud koondumise osalistega sarnast tootegruppide valikut (nii toidu- kui esmatarbekaupu) 
pakub suur hulk konkureerivaid ettevõtjaid ning mitu neist on koondumise osalistest 
suurema turuosaga. Võttes näiteks aluseks koondumise teates esitatud viie suurema 
konkurendi ning koondumise osaliste kogu müügitulu 2005. aastal, moodustas koondumise 
osaliste osatähtsus sellest ligikaudu 11%.  
  
Seega ei teki käesoleva koondumise tulemusel turgu valitsevat seisundit toidukaupade 
hulgimüügi ja esmatarbekaupade hulgimüügi kaubaturgudel Eesti territooriumil KonkS § 
13 lg 1 tähenduses ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise 
keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et AS Baltazar Trading aktsiate müügilepingu punktis 
10.1 sätestatud konfidentsiaalse informatsiooni avaldamise keeldu, v.a 5 aastast perioodi 
alates müügi jõustumise päevast, ja punktis 10.2 sätestatud konkureerimise keeldu, võib 
lugeda koondumisega otseselt seotuks ja selle jõustamiseks vajalikuks, kuna nendega 
tagatakse omandatava ettevõtja vara väärtuse säilimine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
otsustan: 
 
anda luba OÜ Dreamon ja AS Baltazar Trading koondumisele, sealhulgas 
koondumisega seotud konkurentsipiirangutele kestvusega kuni 3 aastat alates AS 
Baltazar Trading aktsiate müügilepingus sätestatud müügi jõustumise päevast. 
 
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 


