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Koondumise nr 12/2007 Sportland International Group Aktsiaselts ja 
AS Spordi Agent täiendava menetluse alustamine 
 
Koondumine 
 
21.05.2007.a esitas Sportland International Group Aktsiaselts esindaja 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid 11.mail 2007.a Sportland 
International Group Aktsiaselts ja AS Spordi Agent aktsiate omandamise lepingu 
(edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab Sportland International Group 
Aktsiaselts AS-i Spordi Agent aktsionäridelt OÜ-lt Käbi Investeeringud ja Sulinvest OÜ-
lt neile kuuluvad AS-i Spordi Agent aktsiad, mis moodustab 100% AS-i Spordi Agent 
aktsiakapitalist. 
Tehingu tulemusena omandab Sportland International Group Aktsiaselts valitseva mõju 
AS-i Spordi Agent üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning 
antud juhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 p 
2 sätestatud viisil. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 
üle. 
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle valitsev mõju 
omandatakse.   
Seega on koondumise osalisteks Sportland International Group Aktsiaselts (edaspidi SIG) 
ja AS Spordi Agent (edaspidi SA). 
 
SIG on Eestis registreeritud äriühing, mille omanikuks on eraisikud Anti Kalle (osalus 
30,51%) ja Are Altraja (osalus 30,51%) ning AS Jalajälg (osalus 12,96%). Ülejäänud osa 
kuulub Askembla Growth Fund Kommanditbolag-ile. AS Jalajälg aktsionärideks on 
51%-lise osalusega Anti Kalle ja 49%-lise osalusega Are Altraja. Nimetatud eraisikutele 
kuulub lisaks eeltoodule ka AS Fifaa vastavalt 70% ja 30%. SIG on valdusettevõtja, mille 
peamiseks tegevusalaks on ettevõtete ja varade haldamine, investeerimine ja 
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kaubanduslik vahendustegevus. Ettevõtjal on Eestis tütarettevõtja Sportland Eesti AS 
(edaspidi Sportland), kelle põhitegevusalaks on spordi-, matka- ja vabaajakaupade 
(rõivad ja jalatsid; sporditarbed ja vahendid – jalgrattad, kiivrid, pallid, suusad, rulluisud, 
prillid, spordikellad, spordijoogid jms; matkavarustus – telgid, magamiskotid, termosed, 
nõud jne) jaemüük. Eestis on kontsernil teate esitamise ajal Sportland, Netosport, 100% 
Sports ja Timberland kauplusekettide all kokku 41 kauplust. Väiksemas mahus tegeleb 
kontsern ka spordi-, matka- ja vabaajakaupade hulgimüügiga. 
 
SA on Eestis registreeritud äriühing, mille omanikuks on OÜ Käbi Investeeringud (osalus 
55%) ja OÜ Sulinvest (osalus 45%). SA põhitegevusalaks on spordi-, matka- ja 
vabaajakaupade jae- ja hulgimüük. 
 
Täiendava menetluse alustamine 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli 2006.a määruse nr 69 "Koondumise 
teate esitamise juhend" § 8 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks 
selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse 
kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise ühise 
turuosa. 
 
Antud koondumise puhul on tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga, kuna 
mõlemad koondumise osalised, SIG ja SA on tegevad spordi- ja vabaajakaupade jae- ja 
hulgimüügi kaubaturul ning koondumine tekitab vähemalt 15%-lise ühise turuosa. 
Geograafiline kaubaturg on antud koondumise puhul piiritletud kogu Eesti 
territooriumiga, kuna konkurentsitingimused spordi- ja vabaajakaupade jae- ja 
hulgimüügil on Eesti erinevates piirkondades sarnased.  
 
Koondumise teate esitaja andmeil oli SIG turuosa Eestis spordi- ja vabaajakaupade jae- ja 
hulgimüügi kaubaturul 2005.aastal müügitulu alusel 16% ja SA vastav turuosa 3%. 
Konkurentsiameti poolt läbiviidud esialgse turu-uuringu kohaselt on ettevõtjate turuosad 
vastavalt 22,9% ja 4,4%. Arvestades asjaolu, et SIG puhul on tegemist ettevõtjaga, kes 
kuulub AS-idega Jalajälg ja Fifaa samadele omanikele, võib kohaldamisele kuuluda 
KonkS § 2 lõige 3. Kui nimetatud säte kuulub kohaldamisele või menetluse käigus 
tuvastatakse muu seos ettevõtjate vahel, tuleb seotud ettevõtjaid käsitleda kaubaturul 
koos. Seega oleks teate esitaja andmetel SIG-i turuosa enne koondumist 39% ning 
Konkurentsiameti esialgse uuringu kohaselt 44,1%. 
 
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. 
  
Konkurentsiameti esialgse kaubaturu uuringu kohaselt on koondumise osaline, SIG 
spordi- ja vabaajakaupade jae- ja hulgimüügi Eesti kaubaturul juba koondumise eelselt 
KonkS § 13 mõistes turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja, kelle positsioon 
koondumise tulemusel tugevneb. Kaubaturu täpne määratlus, 2006.a kaubaturu maht ja 
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seal tegutsevate ettevõtjate tegelikud turuosad selguvad Konkurentsiameti poolt täiendava 
menetlemise käigus kogutavate andmete põhjal.  
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab 
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva 
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude 
olemasolu või nende puudumine Sportland International Group Aktsiaselts ja AS Spordi 
Agent koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, 
 

otsustan: 
 

Alustada täiendavat menetlust koondumise hindamiseks. 
 
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja täiendava 
menetluse käigus nelja kuu jooksul ühe järgmistest otsustest: 
1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 lg 

3 nimetatud asjaolusid; 
2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 
3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest 
 
Vastavalt KonkS § 27 lg 3 võib Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
konkurentsi kahjustamise vältimiseks anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise 
osalised täidavad endale võetud kohustused.  
 
 
KonkS § 28 lg 5 kohaselt on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise 
läbiviimist. 
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