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Koondumisele nr 16/2009 Urmas Sõõrumaa / Silverline Invest OÜ loa andmine

Koondumine
19.11.2009.a esitas füüsiline isik Urmas Sõõrumaa (36111290232) Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Margus Laasi ja Urmas Sõõrumaa 17. novembril
2009.a osa müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab Urmas Sõõrumaa
Silverline Invest OÜ osakapitalist 100%.
Tehingu tulemusena omandab Urmas Sõõrumaa valitseva mõju Silverline Invest OÜ üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 4 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 20.11.2009.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 füüsiline isik Urmas Sõõrumaa ja äriühing Silverline Invest
OÜ.
Urmas Sõõrumaa omab valitsevat mõju mitme Eestis tegutseva kontserni üle. Suuremad
nendest on U.S. Invest AS, US ART OÜ, OÜ Redfox Team, Adila Camp OÜ, Eastfood
International AS. Kontsernidesse kuuluvate ettevõtjate põhilised tegevusvaldkonnad on
järgmised:
• investeerimine,
• kinnisvara arendamine, ehitus, haldus, hooldus ja rentimine,
• tennisekeskuse opereerimine,
• meditsiiniteenused ning pääste- ja kiirabiteenused,
• kaubandustegevus,
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elektrijaamade arendus.

Koondumise eelselt, alates osaluse võõrandamisest AS-is G4S Baltics ei oma Eestis
turvateenuseid osutavates äriühingutes Urmas Sõõrumaa osalust.
Silverline Invest OÜ (registrikood 11272546) on Eestis registreeritud äriühing, mille
osakapital kuulub füüsilisele isikule Margus Laasile. Silverline Invest OÜ on valdusühing,
mis omab valitsevat mõju K Grupp Turvateenused OÜ (edaspidi K Grupp) üle. K Grupp
põhitegevuseks on turvateenuste osutamine (EMTAK 80101) ja turvaseadmete müük ja
paigaldus (EMTAK 80201).
Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt on iga aastase küsitluse põhjal tehtud turvaturu ülevaade.
Küsitluses osales 29 turvaturu juhtivat ettevõtet, sellele lisati hinnanguliselt ligikaudne
muude turvaturul tegutsevate ettevõtjate turuosad (http://www.security.ee/doc/turg2008.pdf).
Ülevaate kohaselt moodustas 2008.a kogu turvavaldkonnast K Grupp Turvateenused OÜ
käibeosa 1,3% ja valveteenuste segmendis moodustas käibeosa 2,7 %.

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.
Koondumise osaliste 2008.a käibed Eestis olid kokku üle 100 miljoni krooni ja mõlema
koondumise osalise käibed Eestis ületasid nimetatud perioodil 30 miljonit krooni, mistõttu
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 (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Koondumise osaliste tegevusvaldkondadest nähtub, et ettevõtjad ei tegutse ega konkureeri
samadel kaubaturgudel, st nende tegevustes puudub horisontaalne kattuvus. Seega ei teki
tehingu tulemusel koondumise osalistel ühist turuosa ühelgi kaubaturul.
Käesolev koondumine ei tekita ka vertikaalselt mõjutatud kaubaturgu või seotud kaubaturgu
majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli 2006.a määruse nr 69 tähenduses.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturge ning koondumine ei mõjuta konkurentsiolukorda Eestis, ei ole täpne kaubaturgude
määratlemine antud koondumise puhul vajalik.
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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 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.
Kuna käesoleva koondumise osalised tegutsevad Eestis erinevatel kaubaturgudel ei tekita
koondumine kaubaturgude kattuvusi ega vertikaalset seotust. Koondumise tulemusena ei
muutu 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 Urmas Sõõrumaa / Silverline Invest OÜ 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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