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Koondumisele nr 3/2008 AS Tartu Kaubamaja/Suurtüki NK AS loa
andmine
Koondumine
22.02.2008.a esitas AS Tartu Kaubamaja esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt vastavalt 06.02.2008.a sõlmitud aktsiate müügilepingule omandab AS
Tartu Kaubamaja 100% Suurtüki NK AS aktsiatest. Koondumise teate kohaselt
omandatakse ettevõtja üle seeläbi valitsev mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2
lg 4 tähenduses, mistõttu on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva
mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on
käesoleval juhul koondumise osalisteks AS Tartu Kaubamaja ja Suurtüki NK AS.
AS Tartu Kaubamaja (registrikood 10086340) on Eestis registreeritud äriühing, mille
aktsiad 100% kuuluvad AS-le Tallinna Kaubamaja. AS Tallinna Kaubamaja aktsiad
kuuluvad OÜ-le NG Investeeringud, mis on OÜ NG Kapital tütarettevõtja. AS Tartu
Kaubamaja tegeleb jaekaubandusega.
Suurtüki NK AS (registrikood 10223706) on Eestis registreeritud äriühing, mis tegeleb
jalatsite ja nahktoodete jaemüügiga ning jalatsite- ja nahktoodete hulgimüügiga.

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.

Üks koondumise osaline AS Tartu Kaubamaja (edaspidi tekstis TKM) kuulub AS NG
Kapital kontserni, mille konsolideeritud netokäive 2006. aastal moodustas kokku üle […]
miljardi krooni. Teise koondumise osalise Suurtüki NK AS (edaspidi tekstis Suurtüki)
2006.a käive Eestis ületas […] miljonit krooni.
Seega ületavad koondumise osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid,
mistõttu kuulub käesolev koondumine 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
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Koondumise osalised tegelevad jaemüügiga, kusjuures Suurtüki on spetsialiseerunud
jalatsite- ja nahktoodete jaemüügile. Suurtüki tegeleb lisaks ka jalatsite- ja nahktoodete
hulgimüügiga.
Mõlemad koondumise osalised tegutsevad jalatsite- ja nahktoodete jaemüügi kaubaturul.
Võttes arvesse, et jalatsite- ja nahktoodete jaemüügi kauplemistingimused on kogu riigi
ulatuses sarnased, on kaupade käibimise alaks ehk kaubaturgude geograafiliseks
ulatuseks kogu Eesti territoorium.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.
Koondumise osaliste tegevused kattuvad jalatsite- ja nahktoodete jaemüügi kaubaturul.
Koondumise osaliste hinnangul oli 2006. aastal jalatsite- ja nahktoodete jaemüügi
kaubaturu kogumaht Eestis ligikaudu […] miljonit krooni. Sellest lähtuvalt koondumise
osaliste turuosa kokku ei ületa […] %.
Koondumise osaliste poolt esitatud andmetest nähtub, et Eestis on piisavalt palju
ettevõtjaid, kes omavahel aktiivselt jalatsite ja nahktoodete müügi kaubaturul
konkureerivad. Olulisemad konkurendid koondumise osalistele on B.W.T. King AS
(jalatsikaupluste ketid Walking, Trendexpress, Jety), ABC King AS, Stockmann AS,
Nittis OÜ (jalatsikaupluste kett N.S King), Talwest Grupp OÜ ja mitmed teised jalatsi- ja
nahktoodete kauplused üle Eesti.
Kuna konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur koondumise tulemusel oluliselt ei
muutu, ei tekita ega tugevda koondumine nimetatud kaubaturul turgu valitsevat seisundit.
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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 AS Tartu Kaubamaja ja Suurtüki NK AS 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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