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Koondumisele nr 2/2010 Consortio Invest AB / Quelle OÜ loa 
andmine 
 
 
Koondumine 
 
08.01.2010.a esitas Consortio Invest AB volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Quelle International Limited, Holstenflor-
Beteiligungs GmbH, Dr. Klaus Hubert Görg, kes tegutseb Quelle GmbH i.I. ja 
Primondo CC NV varade pankrotihaldurina, ning Consortio Invest AB […] 
Äritegevuse Omandamise Lepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab 
Consortio Invest AB äriühingult Quelle International Limited Quelle OÜ ainsa osa. 
Tehingu tulemusena kuulub Quelle OÜ Consortio Invest AB valitseva mõju alla 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 13.01.2010.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
22.01.2010.a esitas Quelle OÜ volitatud esindaja Konkurentsiametile täiendava teabe, 
mille kohaselt lõpeb Quelle OÜ-l „Quelle“ kaubamärgi kasutamise õigus alates […] 
ning kaubamärki ei omanda käesoleva koondumisega Consortio Invest AB. 
 
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 Consortio Invest AB (edaspidi Consortio Invest) ja 
Quelle OÜ (edaspidi Quelle). 
 
Consortio Invest (registrikood 556705-2997) on Rootsis registreeritud äriühing, mis 
omab 100%-ilist osalust äriühingus Halens Holding AB, mille tütarettevõtjad on 
omakorda Halens AB, Cellbes AB, Time Finans AB ja New Bubbleroom AB.  Kuni 
2009.a aprillini osutas Halens AB Eestis postimüügiteenuseid oma tütarettevõtja OÜ 
Halens Eesti kaudu.  Alates 2009.a aprillist OÜ-l Halens Eesti äritegevus puudub ning 
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Consortio Invest tegeleb tarbekaupade jaemüügiga Eestis postimüügi teel Halens AB 
ja Cellbes AB kaudu.  Time Finans AB ja New Bubbleroom AB Eestis äritegevust ei 
oma. 
 
Quelle (registrikood 10962214) on Eestis registreeritud äriühing, mille 
põhitegevusaladeks on tarbekaupade postimüük.  Koondumise eelselt omab Quelle 
üle valitsevat mõju Ühendkuningriigis registreeritud äriühing Quelle International 
Limited. 
 
Quellel on Eestis kaks tütarettevõtjat – osaühing QHD, mis tegeleb peamiselt 
inimressurssidega seonduvate teenuste osutamisega ning QHD Finance OÜ, mis 
asutati 2009.a detsembris.  Osaühing QHD omab 49%-ilist osalust Bakker Holland 
OÜ-s, mis tegeleb taimede ja aiakaupade postimüügiga. 
 
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 2009.a käive Eestis oli kokku üle 100 miljoni krooni ja koondumise 
osaliste 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. 
 
Nii Consortio Invest oma kaudsete tütarettevõtjate Halens AB ja Cellbes AB kaudu 
kui ka Quelle tegelevad tarbekaupade (eelkõige rõivad, jalatsid, kodutekstiil ning 
majapidamistarbed ja kodutehnika) jaemüügiga postimüügi teel.  Seega tekib 
käesoleva koondumise puhul horisontaalne kattuvus koondumise osaliste tegevuste 
vahel tarbekaupade jaemüügi, täpsemalt postmüügi segmendi osas. 
  
Koondumise teate esitaja on seisukohal, et käesoleva koondumise puhul on 
kaubaturuks tarbekaupade jaemüügi kaubaturg, mis hõlmab kõikide tarbekaupade, v.a 
toiduainete, jookide ja tubakatoodete jaemüüki, sõltumata nende kättetoimetamise 
viisist. 
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda tarbekaupade 
postimüügi valdkonnas mistahes kaubaturu määratluse korral, ei ole kaubaturu täpne 
määratlemine vajalik ning analüüsitakse konkurentsiolukorda tarbekaupade jaemüügi 
kaubaturu postimüügi segmendis Eestis. 
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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 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Koondumise teate kohaselt oli Statistikaameti andmetel tarbekaupade jaemüügi 
kaubaturu postimüügi segmendi maht Eestis 2008.a 1,326 miljardit krooni ning 
2009.a hinnanguliselt 979 miljonit krooni.  Consortio Investi käive postimüügi 
segmendis oli 2009.a […] krooni, mis moodustas […]% segmendi müügimahust.  
Quelle käive postimüügi segmendis oli 2009.a […] krooni, mis moodustas […]% 
segmendi müügimahust.  Seega oli koondumise osaliste osakaal kokku tarbekaupade 
jaemüügi kaubaturu postimüügi segmendis 2009.a u [<40]%.  Samas Statistikaameti 
andmetel moodustab postimüügi segment kogu tarbekaupade jaemüügi kaubaturust 
vähem kui 5% ning koondumise osaliste turuosad kokku tarbekaupade jaemüügi 
kaubaturul 2009.a olid u [<5]%.  Seega ei ole tarbekaupade jaemüügi kaubaturu puhul 
tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.   
 
 
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. 
 
Consortio Investi ja Quelle osakaal kokku tarbekaupade jaemüügi kaubaturu 
postimüügi segmendis Eestis oli 2009.a u [<40]% ning tarbekaupade jaemüügi 
kaubaturul tervikuna u [<5]%.  Koondumise osaliste suurimad konkurendid 
postimüügi segmendis on Anttila AS (osakaal u [<10]%) ning OÜ Tellimiskeskus 
(OTTO kataloog, osakaal u [<5]%).  2009.a lõpetas postimüügi segmendis 
äritegevuse AS Stockmann, millele kuulus Hobby Hall kataloogi kaudu [<20]% 
segmendi käibest.  Koondumise teate esitaja hinnangul sarnanes Hobby Halli 
kataloogi kaudu pakutavate kaupade valik eelkõige Anttila AS-i poolt pakutavaga.  
Samas on postimüügikataloogide kaudu müüdavaid tarbekaupu võimalik osta teiste 
jaemüügikanalite kaudu (kauplused, müük interneti teel).  Ühtlasi on oluline rõhutada 
asjaolu, et käesoleva koondumisega ei omanda Consortio Invest „Quelle“ kaubamärki 
ning muutub pakutavate kaupade valik, mistõttu on ebatõenäoline Quelle 
koondumise-eelse klientuuri 100%-iline üleminek Consortio Investile.     
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei 
mõjuta märkimisväärselt konkurentsiolukorda tarbekaupade jaemüügi kaubaturul 
Eestis ega nimetatud kaubaturu postimüügi segmendis, sest ka koondumise järgselt 
tegutseb  tarbekaupade jaemüügi kaubaturul mitmeid ettevõtjaid, kes pakuvad kaupu 
postimüügi teel.  
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Arvestades kaubaturul koondumise osaliste konkurentide arvu, potentsiaalset 
konkurentsi, kaubaturgudele sisenemistõkete puudumist ja kaubaturgude struktuuri, 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 Consortio Invest AB / Quelle 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.  
 
 
 
Märt Ots 
Peadirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurentsiameti 29.01.2010.a otsuse nr 5.1-5/10-005 ärakiri 
on samane originaaliga.  Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, 
vastavad kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. 
 
   /Külliki Lugenberg/ 11.02.2010.a 

 


