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Koondumisele nr 26/2008 OÜ Wallenium Grupp/AS Thulema loa
andmine

Koondumine
Konkurentsiamet on 05.12.2008.a saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt
03.12.2008.a Puustelli Group Oy ja Wallenium Invest OÜ vahel sõlmitud ühiste
kavatsuste protokollile ja 10.12.2008.a sõlmitud aktsiate ostumüügi lepingule
Wallenium Invest OÜ omandab 29% AS Thulema aktsiatest ning OÜ Wallenium
Grupp (edaspidi Wallenium) omandab valitseva mõju AS Thulema (edaspidi
Thulema) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 08.12.2008.a Walleniumi ja Thulema koondumise teate
saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab
valitseva mõju ühe ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju.
Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Wallenium ja Thulema.
Wallenium (registrikood 10189010) kuulub 92%-liselt Wallenium Invest OÜ-le.
Wallenium tegeleb vaheseinte tootmise ja müügiga.
Thulema (registrikood 10096969) kuulub koondumise eelselt Puustelli Group OY ja
Walleniumi ühise valitseva mõju alla. Thulema tegeleb kontori- ja ühiskondlike
asutuste mööbli ning sisekujunduselementide tootmise ja müügiga.
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Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib 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.
Walleniumi 2007.a majandusaasta käive Eestis oli 57,6 miljonit krooni ja Thulema
2007.a majandusaasta käive Eestis 83,7 miljonit krooni. Seega kuulub käesolev
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 kaupade käibimise ala, mis
hõlmab muuhulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Wallenium tegutseb
käänd- ja lükandustega klaasvaheseinasüsteemide,
alumiiniumprofiiliga moodulitest klaasseinasüsteemide, täisklaasseinte, helikindlate
ruumijagajate ning alumiiniumprofiiliga, värvitud või spoonitud kergvaheseinte
müügi kaubaturul.
Thulema
tegutseb
kontorija
ühiskondlike
asutuste
mööbli
ning
sisekujunduselementide müügi kaubaturul.
Lähtudes eeltoodust puuduvad koondumise osaliste äritegevustes nii horisontaalsed
kattuvused kui vertikaalsed seosed, mistõttu puuduvad koondumisest mõjutatud
kaubaturud ning kaubaturgude täpsem piiritlemine ei ole käesoleva koondumise puhul
vajalik.

Hinnang koondumisele
Konks § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesoleva koondumise puhul puuduvad koondumise osaliste poolt mõjutatud ja
seotud kaubaturud majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli 2006.a määruses
nr 69 sätestatud viisil. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega
kaubaturu struktuur. Koondumise tulemusena asendub Puustelli Group Oy ja
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Walleniumi ühine valitsev mõju Thulema üle Wallenium Invest OÜ (Walleniumi
kaudu) ainuvalitseva mõjuga. Koondumine ei tekita ühelgi asjakohasel kaubaturul
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 OÜ Wallenium Grupp ja AS Thulema 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.

Märt Ots
Peadirektor
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