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Koondumise nr 17/2008 Espe Eesti OÜ / AS Univa osa täiendava
menetluse alustamine
Koondumine
28.07.2008.a esitas Espe Eesti OÜ esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt sõlmisid Espe Eesti OÜ ja AS Univa 10.07.2008.a ettevõtte ostumüügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab Espe Eesti OÜ AS-ilt
Univa kõik varad ja kohustused, mis moodustavad Univa ettevõtte ning AS Univa
lõpetab oma tegevuse Eestis.
Tehingu tulemusena kuulub AS Univa osa Espe Eesti OÜ valitseva mõju alla
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on
tegemist koondumisega 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 või kelle osa
üle valitsev mõju omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks Espe Eesti OÜ (edaspidi Espe Eesti) ja AS Univa osa
(edaspidi Univa).
Espe Eesti (registrikood 10179224) on Eestis registreeritud äriühing, mis tegeleb
polüuretaanvahttoodete
hulgimüügiga
mööblitööstusettevõtjatele
ning
pehmemööblitööstuses kasutatavate detailide ja materjalide hulgimüügiga Eestis.
Espe Eesti üle omab valitsevat mõju Soomes registreeritud äriühing Espe Oy, mille
üle omakorda omab valitsevat mõju Belgia Kuningriigis registreeritud äriühing
Recticel S.A/N.V, mis on Recticeli kontserni emaettevõtjaks. Recticeli kontsern
tegeleb polüuretaanvahttoodete tootmise ja turustamisega Euroopas, Põhja-Ameerikas
ja Aasias.
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Univa (registrikood 10031600) on Eestis registreeritud äriühing, mis tegeleb
polüuretaanvahttoodete tootmise ja müügiga. Koondumise eelselt omab Univa üle
valitsevat mõju Norras registreeritud äriühing Brekke Industrier AS.

Täiendava menetluse alustamine
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 on käesoleva koondumise puhul horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks polüuretaanvahttoodete hulgimüügi kaubaturg Eestis.
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 hinnangul oli polüuretaanvahttoodete hulgimüügi kaubaturu
maht Eestis 2007.a u […] tonni. Espe Eesti turuosa polüuretaanvahttoodete
hulgimüügi kaubaturul Eestis 2007.a oli koondumise teate kohaselt u […]%. Espe
Eesti enda turuosale kaubaturul lisandub Recticeli kontsernile majandus- ja
kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 68 “Koondumise osaliste käibe
arvutamise juhend” § 2 lg 12 alusel omistatav käive ja sellest tulenevalt ka turuosa
sidusettevõtja AS Wenfom kaudu, mis 2007.a oli […]%. Univa turuosa
polüuretaanvahttoodete hulgimüügi kaubaturul Eestis 2007.a oli koondumise teate
kohaselt u […]%. Seega koondumise järgselt oleks koondumise osaliste turuosa
kokku nimetatud kaubaturul [>40]%.
Koondumisele on esitatud vastuväiteid polüuretaanvahttoodete tarbijate, st
mööblitööstusettevõtjate poolt, milledes väljendati muret alternatiivsete
tarnevõimaluste puudumise ja polüuretaanvahttoodete tõenäolise hinnatõusu üle.
Käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturu maht ja seal tegutsevate ettevõtjate
turuosad, konkurentsiolukord kaubaturul ning konkurentsi võimalik kahjustumine
selguvad Konkurentsiameti täiendava menetlemise raames.
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet 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 Espe Eesti OÜ ja AS Univa osa koondumise puhul
ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2,
otsustan:
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Alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks.
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet 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 Konkurentsiamet 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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