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Koondumisele nr 28/2007 Amber Trust II S.C.A. / OÜ Airo
Konsultatsioonid/ OÜ Maki Konsultatsioonid ja AS Toode loa andmine
Koondumine
09.11.2007 esitas Amber Trust II S.C.A. (edaspidi Amber), OÜ Airo Konsultatsioonid
(edaspidi Airo) ja OÜ Maki Konsultatsioonid (edaspidi Maki) esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 06.11.2007.a sõlmitud
aktsiate müügilepingule Amber omandab Airo’lt ja Maki’lt AS-i Toode (edaspidi Toode)
aktsiaid ja uusi väljalastavaid aktsiaid, mille tulemusel saab Amber esialgu […]% Toode
aktsiate omanikuks ning vastavate eelduste täitumisel pärast 2008. aasta majandusaasta
aruande kinnitamist […]% aktsiate omanikuks. Airo’le ja Maki’le hakkavad vastavalt
esialgu kuuluma kummalegi […]% Toode aktsiatest ning peale 2008. aasta majandusaasta
aruande kinnitamist […]%. Koondumise osaliste hinnangul omandavad tehingu tulemusel
Amber, Airo ja Maki ühise valitseva mõju Toode üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)
§ 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 14.11.2007 Amber’i, Airo ja Maki koondumise teate saamise
kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalisteks füüsilised isikud või ettevõtjad, kes
ühiselt omandavad 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 koondumise osalisteks Amber, Airo, Maki ja
Toode.
Amber on investeerimisfond, mille peamiseks tegevusalaks on osaluste omandamine ning
investeeringute tegemine ettevõtjatesse. Amber omab valitsevat mõju AB Kauno Pieno
Centras üle, mis omakorda omab valitsevat mõju AS-i Tallinna Külmhoone üle. AS
Tallinna Külmhoone põhilisteks tegevusvaldkondadeks on jäätise tootmine ning hulgi- ja
jaemüük, kaupade külmtingimustel hoidmine ning külmutatud toidukaupade
hulgikaubandus. Lisaks omab Amber muuhulgas osalusi AS-is PKL (sadama- ja
merepuksiirteenuste
osutamine,
merel
avariija
päästetööde
osutamine,
jäämurdmisteenuste osutamine); Läti ettevõtjas AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”
(kindlustusteenused); Leedu ettevõtjas AB Malsena (vilja töötlemine); Leedus tegutsevas
Litagra grupis (taime- ja loomakasvatussaaduste tootmine, töötlemine ja põllumajanduses
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vajalike teenuste osutamine); Läti ettevõtjas AS Frozen Foods Latvia (külmutamist või
jahedas hoidmist vajavate toidukaupade ladustamine ja transport).
Airo ja Maki omavad kumbki 50% osalust Toode’s ning Estate Developers OÜ-s, mis
haldab kinnistut Narvas. Lisaks kuulub Airo ainuosanikule, Aivo Rosenberg’ile, ja Maki
ainuosanikule, Mati Kitt’ile, kummalegi 50% Läti ettevõtja SIA Tode ja Leedu ettevõtja
UAB Todesas aktsiatest. Käesoleva koondumisega seotud tehingu eelselt kohustub Toode
omandama 100% mõlema ettevõtja, s.o SIA Tode ja UAB Todesas aktsiatest.
Toode tegevusaladeks on teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootmine,
müük ja paigaldus.
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.
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100
miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30
miljonit krooni. Seega kuulub käesolev koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt
Konkurentsiameti poolt kontrollimisele.
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.
Amber’i peamiseks tegevuseks on osaluste omandamine ja haldamine investeeringu
säilitamise eesmärgil. Osaluste kaudu erinevates ettevõtjates, tegutseb Amber ka erinevatel
kaubaturgudel, mis tulenevad ülalkirjeldatud Amber’iga seotud ettevõtjate
tegevusvaldkondadest.
Airo ja Maki tegutsevad, v.a Toode äritegevus, kinnisvarateenuste kaubaturul.
Toode tegevusalad hõlmavad järgmisi tegevusi:
 teraskatuseprofiilide tootmine ja müük;
 vihmaveesüsteemide tootmine ja müük;
 terasest fassaadikattematerjalide tootmine ja müük;
 kandeprofiilide (z ja c-profiilid) tootmine ja müük;
 katuseakende müük;
 kandvate profiilplekkide müük;
 sandwich-paneelide müük;
 eelpoolloetletud toodete paigaldus;
 turvaelementide (redelid, lumetõkked, sillad) müük;
 käsiplekitööde (aknaplekid, korstnamütsid jms) teostamine ja müük.
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Kuigi ülalloetletud kaubad ei pruugi ostja seisukohalt olla omavahel vahetatavad või
asendatavad, võib käesoleva koondumise puhul jätta kaubaturu täpse määratluse lahtiseks,
kuivõrd igasuguse võimaliku kaubaturu määratluse puhul ei mõjutaks käesolev
koondumine konkurentsi ühelgi kaubaturul. Koondumise osaliste hinnangul on 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.
Toode hinnangul on Eesti teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootmise,
müügi ja paigalduse maht rahaliselt ligikaudu 500-600 miljonit krooni, millest Toode
osatähtsus on hinnanguliselt ligikaudu […]%. Toode olulisemateks konkurentideks on
Ruukki Products AS (Rannila), Esco AS (Weckman), Karu Katus OÜ, Olly OÜ, Areco
Eesti OÜ, Rootsi Profiilide Esindus OÜ, Valtsplekitooted OÜ.
Eestis ei tekita käesolev koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ja
vertikaalseid seoseid majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määruse nr
69 „Koondumise teate esitamise juhend“ § 8 lg 3 sätestatud viisil. Koondumise tulemusel
ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda
mitte ühelgi võimalikul kaubaturul turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.
Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis
tingiksid koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba Amber Trust II S.C.A., OÜ Airo Konsultatsioonid, OÜ Maki
Konsultatsioonid ja AS Toode 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

