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Koondumisele nr 16/2012 Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy loa 

andmine 

 

 

Koondumine 

 

20.11.2012.a esitas Ramirent Europe Oy (edaspidi Ramirent) ja Suomen 

Tähtivuokraus Oy (edaspidi Cramo) volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 30.10.2012 Ramirendi ja Cramo vahel 

sõlmitud Aktsionäride Lepingule ja Tehingu Lepingule asutatakse Soomes uus 

äriühing, millest saab ühisettevõtja valdusühing. Pooled kannavad 100% oma Ukraina 

ja Venemaa tütarettevõtjate aktsiatest üle valdusühingule. Lõpliku struktuuri kohaselt 

omavad Ramirent ja Cramo valdusühingus võrdset osalust (kumbki 50%). 

Moodustatav ühine ettevõtja saab olema täielikult toimiv ettevõtja, mille äritegevus on 

kavandatud pikaajalise ja iseseisvana. Tehingu tulemusena saavutavad Ramirent ja 

Cramo ühiselt valitseva mõju moodustatava uue ettevõtja üle konkurentsiseaduse 

(KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 2 

sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 21.11.2012.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 

teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 

koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Koondumise osalised 

 

KonkS § 19 lg 2 kohaselt loetakse koondumiseks ettevõtjate poolt ühiselt sellise uue 

ettevõtja moodustamist, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks. 

 

Euroopa Komisjoni konsolideeritud pädevuseteatise, mis käsitleb nõukogu määrust 

(EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle punkti 139 

kohaselt on uue ühise ettevõtja moodustamisel koondumise osalisteks kõik ettevõtjad, 

kes omandavad asutatavas ühises ettevõtjas ühise valitseva mõju. 

 

Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Ramirent ja Cramo.  

 

Ramirendi kontserni emaettevõtjaks on Soomes registreeritud Ramirent Oyj, mille 

aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Ramirendi kontsern tegutseb Põhja-, Kesk- ja 

Ida-Euroopas. Eestis tegutseb kontsern läbi Ramirent Oyj tütarettevõtja Ramirent 

Baltic AS-i. Ramirendi kontserni peamiseks tegevusalaks on masinate ja seadmete 
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rentimine ehitus- ja tööstussektorile ning muudele ärisektoritele. Samuti pakub 

Ramirent renditavate masinate ja seadmetega seonduvat planeerimis-, paigaldus-, 

transpordi- ja nõustamisteenuseid ning rendib soojakuid. Lisaks müüb Ramirent 

ehitusega seotud masinaid, seadmeid ja tarvikuid.  

 

Cramo on Soomes registreeritud Cramo Oyj, mille aktsiad on noteeritud Helsingi 

börsil, tütarettevõtja. Cramo kontsern tegutseb Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopas. Eestis 

tegutseb Cramo kontsern läbi Cramo Oyj tütarettevõtja Cramo Estonia AS-i. Cramo 

kontserni põhitegevuseks on ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ning soojakute 

rentimine ja müük. Samuti pakub Cramo masinate ja seadmete rentimisega seotud 

teenuseid. 

 

Õiguslik hinnang 

 

Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 

eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt 

kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot.   

 

Koondumise osaliste 2011.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja kahe 

koondumise osalise käive Eestis ületas kummalgi 1 917 350 eurot, 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. 

 

Ramirent ja Cramo tegutsevad samas valdkonnas ning on Eestis ehitusseadmete rendi 

ja sellega seotud teenuste osutamisel kaks kõige suurema turuosaga ettevõtjat. Sellele 

vaatamata ei ole kaubaturgude piiritlemine käesoleva koondumise puhul vajalik, kuna 

koondumise aluseks olev tehing ei muuda koondumise osaliste äritegevust Eestis. 

Ramirendi ja Cramo poolt moodustatav ühine ettevõtja tehakse poolte Ukraina ja 

Venemaa äritegevuste jaoks ning see ei hakka tegutsema Eestis.  

 

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. 
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Kuna käesolev koondumine ei põhjusta muutust koondumise osaliste äritegevuses 

Eestis, ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 

13 lg 1 tähenduses ning 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 Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy 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.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

 

Konkurentsiameti 06.12.2012.a otsuse nr 5.1-5/12-035 

ärakiri on samane originaaliga. 

 

/Veiko Ilves/ 21.12.2012   


