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Koondumisele nr 20/2007 Ruutmeeter OÜ ja KR Kaubanduse AS loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
18.07.2007.a esitas Ruutmeeter OÜ esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt Ruutmeeter OÜ omandab 90% KR Kaubanduse AS aktsiakapitalist. Nimetatud 
tehingu tulemusel omandab Ruutmeeter OÜ valitseva mõju konkurentsiseaduse (KonkS) 
§ 2 lg 4 tähenduses KR Kaubanduse AS üle. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 
19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
  
Konkurentsiamet avaldas 20.07.2007.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise 
kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks 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 või kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju. 
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Ruutmeeter OÜ ja KR Kaubanduse AS. 
 
Ruutmeeter OÜ on äriühing, kelle emaettevõtjaks on Tradefort OÜ ja kes omab 
äritegevust tööstuskaupade jae- ja hulgimüügi valdkonnas. Ruutmeeter OÜ põhiliseks 
tegevusalaks on puidust põrandakattematerjalide müük.  
Kontserni kuuluvad järgmised ettevõtjad: 
 

- Tradefort OÜ, kes on haldusühing ja kontserni emaettevõtja; 
- Mööbli Kinnisvara OÜ, kelle põhitegevus on elektrienergia müük ja 

kinnisvaratehingud; 
- Ceramfloor OÜ, kelle põhitegevusalaks on puidust põrandakattematerjalide 

jae- ja  hulgimüük; 
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- Sterndale OÜ, kelle põhitegevusalaks on kinnisvaratehingud ja -arendus; 
- KR Kinnisvara OÜ, kelle põhitegevusalaks on kinnisvaratehingud; 
- Rakennustoimisto M2OY, kes on Soomes registreeritud ehitusettevõtja.  

 
KR Kaubanduse AS on ehitusmaterjalide jae- ja hulgi müügi kaubaturgudel tegutsev 
ettevõtja, kes omab ehitus- ja viimistlusmaterjalide kauplust K-Raua ACE asukohaga 
Kohila tn 3c, Tallinn. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS  § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse 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. 
 
Koondumise osaliste 2006.a majandusaasta käive oli Eestis kokku üle 100 miljoni krooni 
ja koondumise osaliste  Eesti käive eraldi ületas kummalgi nimetatud perioodil 30 
miljonit krooni, mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 
kontrollimisele. 
 
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 (edaspidi asendatavate) kaupade 
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Ruutmeeter OÜ on tegev Eestis ehitusmaterjalide müügiturul, spetsialiseerudes puidust 
põrandakattematerjalide müügile. Koondumise osalisega ühte kontserni kuuluv 
Ceramfloor OÜ  tegeleb samuti põrandakattematerjalide müügiga.  
 
KR Kaubanduse AS tegutseb ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügi kaubaturgudel, sh 
põrandakattematerjalide müügiga. 
 
Seega kattuvad koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate 
tegevused ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügi kaubaturgudel Eestis. 
 
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 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 



 3

arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.  Turgu valitseva 
seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Koondumise teate esitaja poolt esitatud hinnangute alusel oli koondumise osaliste 
osatähtsus ehitusmaterjalide müügiturul kokku 2006.aastal alla 10% kogu 
ehitusmaterjalide müügi käibest Eestis. Sellest tulenevalt ei ole tegemist horisontaalselt 
mõjutatud kaubaturgudega Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a 
määruse nr 69 “Koondumise teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 tähenduses, mille 
kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb 
vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja 
koondumine tekitab vähemalt 15% ühise turuosa. 
 
Seega ei teki käesoleva koondumise tulemusel 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 Ruutmeeter OÜ ja KR Kaubanduse AS 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 
      
 
 
 


