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OTSUS             16.07.2010.a nr 5.1-5/10-023  
 
 
Koondumisele nr 6/2010 Consolis Oy Ab / Aktsiaselts SWETRAK loa 
andmine 
 
 
Koondumine 
 
16.06.2010.a esitas Consolis Oy Ab volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Abetong Aktiebolag ja Aktsiaselts E-
Betoonelement 10.06.2010.a aktsiate müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust 
tulenevalt omandab Consolis Oy Ab tütarettevõtja Aktsiaselts E-Betoonelement 
äriühingult Abetong Aktiebolag  50% Aktsiaseltsi SWETRAK aktsiatest.  Ülejäänud 
50% Aktsiaseltsi SWETRAK aktsiatest kuulub Consolis Oy Ab tütarettevõtjale 
Strängbetong AB. 
 
Tehingu tulemusena kuulub Aktsiaselts SWETRAK Consolis Oy 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 17.06.2010.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 Consolis Oy Ab (edaspidi Consolis) ja Aktsiaselts 
SWETRAK (edaspidi Swetrak). 
 
Consolis (registrikood 1108263-8) on Soomes registreeritud äriühing, mis kuulub 
Consolis Holding SAS juhitavasse kontserni.   Consolis on valdusettevõtja ning tema 
Eestis registreeritud tütarettevõtja Aktsiaselts E-Betoonelement (edaspidi E-
Betoonelement) tegeleb betoonvalmistoodete projekteerimise, tootmise ja 
paigaldamisega.  Lisaks tegeleb E-Betoonelement ka betoonist raudteeliiprite 
projekteerimise ja tootmisega, tegutsedes Swetraki alltöövõtjana.   
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Swetrak (registrikood 10072259) on Eestis registreeritud äriühing, mis tegeleb 
raudteeliiprite projekteerimise ja tootmisega.  Koondumise eelselt on Swetraki 
aktsionärideks Abetong Aktiebolag ja Strängbetong AB ning Swetrak kuulub 
HeidelbergCement kontserni ja Consolise kontserni ühise valitseva mõju alla. 
 
 
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. 
 
E-Betoonelement tegeleb betoonvalmistoodete, sh betoonist raudteeliiprite, 
tootmisega.  Swetrak tegeleb betoonist raudteeliiprite tootmisega.  Seega tekib 
horisontaalne kattuvus koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 
betoonvalmistoodete, eelkõige betoonist raudteeliiprite tootmise ja edasimüügi osas.  
 
Betoonvalmistooteid on väga mitmesuguseid, näiteks tugisambad, talad, teetõkked, 
mahutid, raudteeliiprid ning majade ehituseks kasutatavad plokid.  Euroopa Komisjon 
(edaspidi Komisjon) on oma otsustes (nt juhtum nr COMP/M.4719 – 
HeidelbergCement/Hanson) olnud seisukohal, et kõik betoonvalmistooted 
moodustavad ühiselt eraldiseisva kaubaturu.  Geograafiline turg on Komisjoni 
hinnangul betoonvalmistoodete valdkonnas riigisisene. 
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda 
betoonvalmistoodete tootmise ja edasimüügi kaubaturul mistahes kaubaturu 
määratluse korral, ei ole kaubaturu täpne määratlemine vajalik ning analüüsitakse 
konkurentsiolukorda betoonvalmistoodete tootmise ja edasimüügi kaubaturul Eestis. 
 
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.   
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Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste hinnangul betoonvalmistoodete 
tootmise ja edasimüügi kaubaturu maht Eestis 2009.a u […] miljonit krooni.  
Consolise tütarettevõtja E-Betoonelemendi käive betoonvalmistoodete tootmise ja 
edasimüügi kaubaturul Eestis oli 2009.a […] miljonit krooni ning turuosa […]%.  
Swetraki käive betoonvalmistoodete tootmise ja edasimüügi kaubaturul Eestis oli 
2009.a […] miljonit krooni ning turuosa […]%.  Koondumise osaliste turuosad kokku 
betoonvalmistoodete tootmise ja edasimüügi kaubaturul moodustasid 2009.a [>15]% 
ning seega on 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. 
 
Koondumise osaliste turuosad kokku betoonvalmistoodete tootmise ja edasimüügi 
kaubaturul Eestis moodustasid 2009.a [<40]%.  
 
Koondumise teate kohaselt on koondumise osaliste suurimateks konkurentideks AS 
Tartu Maja Betoontooted (turuosa u […]%), AS Lasbet (turuosa u […]%) ning AS 
Talot (turuosa u […]%).   
 
Käesoleva koondumisega ei lisandu Swetraki omanike hulka uut ettevõtjat, vaid 
Consolis omandab valitseva mõju ettevõtja üle, kelle üle tal koondumise eelselt on 
koos teise ettevõtjaga ühine valitsev mõju. 
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei 
mõjuta märkimisväärselt konkurentsiolukorda betoonvalmistoodete tootmise ja 
edasimüügi kaubaturul Eestis, sest ka koondumise järgselt tegutsevad nimetatud 
kaubaturul mitmed ettevõtjad ning kaubaturul toimib konkurents. 
 
Koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude 
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 Consolis Oy Ab / Aktsiaselts SWETRAK koondumisele. 
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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.  
 
 
 
 
Margus Kasepalu 
Sideteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010.a otsuse nr 5.1-5/10-023 ärakiri on samane originaaliga.   
Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad on 
tekstis tähistatud nurksulgudega. 
 
   /Külliki Lugenberg/ 28.07.2010.a 

 


