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Koondumisele nr 33/2007 AS Mecro / AS Nava loa andmine
Koondumine
14.12.2007.a esitas AS Mecro Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt
sõlmisid AS Mecro ja AS Nava 07.12.2007.a aktsiate müügilepingu (edaspidi
Leping). Lepingust tulenevalt omandab AS Mecro AS-is Nava 100%-ilise osaluse.
Tehingu tulemusena omandab AS Mecro valitseva mõju AS Nava üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 18.12.2007.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 AS Mecro (edaspidi Mecro) ja AS Nava (edaspidi
Nava).
Mecro (registrikood 10165452) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab
valitsevat mõju eraisik Ando Aron otsese enamusosaluse ja talle kuuluva äriühingu
AS Kinnisvara Info kaudu. Mecro tegeleb tööriistade ja seadmete impordi, müügi ja
hooldusega, opereerides Stokkeri kauplusteketti. Mecro tootevalikusse kuuluvad
ehitusmasinad ja –seadmed, põllumajandusmasinad ja –seadmed, aiatehnika,
elektrilised käsitööriistad, garaažiseadmed, puhastus- ja suruõhutehnika, määrdeained
ja autokeemia, keevitusseadmed ja –materjalid, käsitööriistad, kaubakäitlusvahendid
ning puidutöömasinad ja –seadmed.
Nava (registrikood 10016806) on Eestis registreeritud äriühing, mille aktsiad
kuuluvad koondumise eelselt eraisikutele Jaak Kõdar (u 23%), Janina Karemäe (u
19,4%), Anne Petter (u 22,2%), Kaia Käosaar (u 22,2%) ja Monika Aru (u 13,1%).
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Nava tegeleb puidutöömasinate- ja seadmete impordi ja hulgimüügiga. Lisaks pakub
Nava oma klientidele seadmete paigaldust, hooldust, laia valikut puidutööga seotud
tarvikuid ning lõiketarvikutega seotud teenuseid.

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.
Ettevõtjate 2006.a käive Eestis oli kokku üle 1, 12 miljardi krooni ja kahe koondumise
osalise Eesti käive eraldi ületas 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.
Mecro tegeleb tööriistade ja seadmete, sh puidutöömasinate ja –seadmete impordi,
müügi ja hooldusega, Nava tegeleb puidutöömasinate ja –seadmete impordi ja
müügiga. Seega tekib kattuvus koondumise osaliste Mecro ja Nava tegevuste vahel
puidutöömasinate ja –seadmete impordi ja müügi osas.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15protsendilise ühise turuosa.
Koondumise teate kohaselt oli puidutöömasinate ja –seadmete müügi maht Eestis
2006.a vastavalt Krediidiinfo andmetele 257,8 miljonit krooni. Mecro käive
nimetatud kaubaturul oli […] miljonit krooni ning turuosa […]. Nava käive oli […]
miljonit krooni ning turuosa […]. Eksperthinnangu järgi võib tegelik kaubaturu maht
olla 50-100% suurem, sest välisosalusega ettevõtjad ning suurettevõtjad ostavad
seadmeid otse tehastest, samuti ostetakse ilma vahendajateta kasutatud seadmeid.
Seega võivad koondumise osaliste turuosad ja –seadmete müügi kaubaturul olla isegi
väiksemad.

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 järgi 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 olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Koondumise osaliste turuosad kokku puidutöömasinate ja –seadmete müügi
kaubaturul moodustasid 2006.a 31,2%. Lisaks Mecrole ja Navale on suuremateks
puidutöömasinate ja –seadmete müüjateks OÜ Kaur Trade […], Projecta Balti AS
[…], EstTech Grupp OÜ […], OÜ Forman […] ja MTG Eesti AS […].
Koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturu
struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine 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 AS Mecro / AS Nava 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.
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