
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 
(Koondumise teate esitamise juhend § 5 lg 1) 

 
Møller Auto Baltic AS („Møller Baltic“; endise ärinimega Møller Baltikum AS) ja AS Eesti 
Talleks („Eesti Talleks“) on pidanud läbirääkimisi aktsiate müügilepingu üle, mille kohaselt 
müüks Eesti Talleks kõik tema omandis olevad AS-i Saksa Auto („Saksa Auto“) aktsiad 
Møller Baltic’ule. Selle tulemusena saaks Saksa Auto aktsiate omanikuks Møller Baltic. 
 
Vastavalt eeltoodule omandab Møller Baltic ainuisikulise valitseva mõju Saksa Auto (ja tema 
tütarettevõtjate Suve Auto AS, AS Viru Rahvaauto, AS Linna Auto, 5+ Autoteenindus OÜ ja 
AS Autohaus Holding1) üle konkurentsiseaduse § 2 lg 4 mõttes. Seega tehingujärgselt teostab 
Saksa Auto üle valitsevat mõju Eesti Talleks asemel Møller Baltic. Järelikult on tehingu näol 
tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lõike 1 p-s 2 sätestatud viisil ja koondumise 
osalisteks Møller Baltic ja Saksa Auto. Valitsevast mõjust loobuv isik on Eesti Talleks. 
 
Saksa Auto on Eesti Talleks 100% tütarettevõtja. Saksa Auto tegeleb peamiselt Volkswagen 
AG toodete jaemüügiga, müües nii uusi kui kasutatud autosid (sõiduautod ja tarbesõidukid), 
samuti autovaruosi ja -tarvikuid. Saksa Auto pakub ka müügijärgset hooldust, remondi- ja 
garantiiteenust. AS Suve Auto, AS Viru Rahvaauto ja AS Linna Auto tegelevad Volkswageni 
ja Škoda sõiduautode ja tarbesõidukite jaemüügi ning müügijärgse hooldusega erinevais Eesti 
paigus. Autohaus Holding AS on kinnisvaraomanik ning tema põhitegevuseks on kaubandus- 
ja teeninduspindade pakkumine Saksa Auto kontserni äriühingutele. OÜ-l 5+ Autoteenindus 
teate esitamise hetkel sisulist äritegevust ei ole. 
 
Møller Baltic on MøllerGruppen AS („MøllerGruppen“) tütarettevõtja, mis toimib kontserni 
Baltimaades tegutsevate äriühingute valdusettevõtjana. Møller Baltic’ul on Lätis ja Leedus 
tütarettevõtjad, mis müüvad kohalikule turule Volkswageni ja Audi sõiduautosid ning varuosi. 
Eesti tütarettevõtjaid Møller Baltic’ul pole. MøllerGruppen on Norras registreeritud ettevõtja, 
mille põhitegevusala on Volkswagen AG toodete maaletoomine ja jaemüük. Eestis tegutseb 
MøllerGruppen Volkswageni sõiduautode, tarbesõidukite, originaalvaruosade ja lisatarvikute 
maaletoomisega läbi Auto Group Baltic SE, müües nimetatut Saksa Auto’le. 
 
Seega Eestis tegutseb MøllerGruppen üksnes uute sõiduautode ja tarbesõidukite, varuosade ja 
tarvikute maaletoomise kaubaturul ning Saksa Auto uute sõiduautode ja tarbesõidukite, nende 
varuosade ja tarvikute jaemüügi, sõiduautode hooldus- ja remonditeenuste osutamise ning ka 
kasutatud sõiduautode jaemüügi kaubaturgudel. 
 
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused on järgnevad. MøllerGruppen on hetkel 
Volkswagen autode maaletooja kõikides Balti riikides ning omab jaetegevust Lätis ja Leedus. 
MøllerGruppen tahab täiendada oma äri jaemüügiga Eestis, et saavutada mastaabisäästu ning 
kasutada sarnast äristruktuuri kõikides Balti riikides. 
 
Käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturud konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 1 ja p 2 
ning koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses puuduvad. Koondumine ei too 
ühelgi kaubaturul kaasa sisulist konkurentsisituatsiooni muutust või konkurentsi kahjustamist. 

                                                 
1 Saksa Auto üle ainuisikulist valitsevat mõju omandades omandab Møller Baltic ühtlasi ka ühise valitseva mõju 
Saksa Auto sidusettevõtja OÜ Aasta-Auto Pluss (endise ärinimega AS Adole Holding) üle, kus nii Saksa Autol 
kui ka kolmandal isikul OÜ Audax-Auto on 50% osalus. OÜ Aasta-Auto Pluss tegeleb Volkswagen sõiduautode 
ja tarbesõidukite jaemüügi ning müügijärgse hooldusega Tartus. 


