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Koondumisele nr 25/2007 Stockmann Oyj Abp  ja AB Lindex (publ) 
loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
11.10.2007.a esitas Stockmann Oyj Abp esindaja Konkurentsiametile koondumise 
teate, mille kohaselt sõlmisid Stockmann Oyj Abp ja AB Lindex (publ) 30.septembril 
2007.a lepingu (edaspidi Leping), mille kohaselt teeb Stockmann Oyj Abp avaliku 
pakkumise kõigi Lindexi aktsiate omandamiseks. Stockmann Oyj Abp kuulutas 
pakkumise välja 01.oktoobril 2007.a. 
Tehingu tulemusena omandab Stockmann Oyj Abp valitseva mõju AB Lindex (publ) 
üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 12.10.2007.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 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 Stockmann Oyj Abp (edaspidi Stockmann) ja AB 
Lindex (publ) (edaspidi Lindex). 
 
Stockmann on Helsingi börsil noteeritud Soome ettevõtja, kes tegutseb kaupade 
jaemüügiga Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. Stockmanni tegevus on 
jagatud kolme osakonna vahel: kaubamajade osakond, kaugmüük läbi Hobby Hall’i ja 
moekett Seppälä. 
 
Lindex on Stockholmi börsil noteeritud Rootsi ettevõtja, kes tegeleb naiste-, laste- ja 
noorterõivaste ning kosmeetika jaemüügiga Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis ja 
Leedus. 
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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 käive Eestis oli 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. 
 
Koondumise osaliste tegevus kattub rõivaste jaemüügis. Rõivaste jaemüügi võib 
jagada kolmeks: naisterõivad, meesterõivad ning laste- ja noorterõivad. Kuna Lindex 
meesterõivaste müügiga ei tegele, siis antud juhul on tegemist kahe kattuva 
kaubaturuga: naisterõivad ning laste- ja noorterõivad. Nimetatud kaubaturud 
koosnevad suurest hulgast erinevatest toodetest, mida võib eristada näiteks nende 
erineva kasutusotstarbe järgi - püsid, sviitrid jne või poistele ja tüdrukutele mõeldud 
rõivad või erinevatele vanuseklassidele suunatud rõivad jms. 
Koondumise osaliste hinnangul oli 2006.a naisterõivaste jaemüügi maht Eestis 
ligikaudu 5 miljardit krooni, mille kohaselt kujuneb Stockmanni vastavaks turuosaks 
[...] ja Lindex’i turuosaks [...]. Laste- ja noorterõivaste jaemüügi maht Eestis oli 
2006.a hinnanguliselt 1,5 miljardit krooni, millest tulenevalt kujuneb Stockmanni 
vastavaks turuosaks [...] ja Lindex’il [...].  
 
Arvestades, et antud koondumine ei põhjusta konkurentsiprobleeme, ei ole omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade täpne määratlemine käesoleval juhul vajalik. 
Võttes aluseks rõivaste jaemüügi üle-Eestiliselt sarnaseid kauplemistingimusi, on  
nende käibimise alaks ehk võimalike kaubaturgude geograafiliseks ulatuseks 
vähemalt kogu 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. 
 
Koondumise tulemusena tugevneb Stockmanni positsioon naisterõivaste ning laste- ja 
noorterõivaste jaemüügi kaubaturgudel Eestis mõnevõrra, kuid arvestades 
koondumise osaliste väikseid turuosasid (Lindex’il [...] ja koondumise osalistel ühiselt 
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kuni [...]) ja kaubaturgudel valitsevat tihedat konkurentsi, ei avalda koondumine 
nimetatud kaubaturgudele olulist mõju. 
Kuna konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur koondumise tulemusel oluliselt ei 
muutu, ei tekita ega tugevda koondumine nimetatud kaubaturul turgu valitsevat 
seisundit. Käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 3 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Stockmann Oyj Abp  ja AB Lindex (publ) 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 


