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OTSUS        17.01.2013.a nr 5.1-5/13-002   

 

 

Koondumisele nr 18/2012 NTH Holding OÜ ja Iv Pluss AS loa andmine 

 

 

Koondumine 

 

NTH Holding OÜ (edaspidi NTH) esitas 21.12.2012 Konkurentsiametile koondumise 

teate, mille kohaselt vastavalt 13.12.2012 Kreios Invest OÜ ja NTH vahel sõlmitud 

aktsiate müügilepingule omandab NTH 100% Iv Pluss AS-i aktsiatest. Tehingu 

tulemusena saavutab NTH valitseva mõju Iv Pluss AS-i üle konkurentsiseaduse 

(KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 

2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 21.12.2012 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 käesoleval juhul koondumise osalisteks NTH ja Iv Pluss AS. 

 

NTH kuulub füüsilisele isikule Neeme Tammis’ele. NTH on valdusettevõtja ning 

omab tütarettevõtjat Hansabuss AS (NTH osalus 71,3%), millele omakorda kuuluvad 

tütarettevõtjad Mulgi Reisid AS (Hansabuss AS-i osalus 97,3%) ja Hansabuss Latvia 

SIA (Hansabuss AS-i osalus 100%). Lisaks kuulub NTH kontserni Hansatransport 

Grupp OÜ (NTH osalus 64%). NTH põhitegevuseks on reisijateveo teenuse ja 

sõiduautode renditeenuse osutamine. 

 

Iv Pluss AS-i aktsionärideks on Kreios Invest OÜ (osalus 74,83%) ja Restor AS 

(osalus 25,17%). Kreios Invest OÜ kuulub füüsilisele isikule Leho Siimsen’ile. Iv 

Pluss AS tegeleb uute ja kasutatud tarbesõidukite müügi ning remondi ja hooldusega. 

[…] 
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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. 

 

NTH osutab reisijateveo teenust ja tegeleb autorendiga. Iv Pluss AS-i äritegevuseks 

on uute ja kasutatud tarbesõidukite (veokid ja bussid) müük ning sõidukite hooldus, 

remont ja lisaseadmete müük.  

 

Käesoleva koondumise osalised tegutsevad erinevatel kaubaturgudel ehk nende 

äritegevustes ei esine horisontaalseid kattuvusi. Samuti ei mõjuta oluliselt konkurentsi 

ettevõtjate tegevusalade vertikaalne seos (Iv Pluss AS müüb ja NTH ostab reisijate 

veoks kasutatavaid busse). Arvestades, et antud koondumine ei kahjusta oluliselt 

konkurentsi mitte ühegi turumääratluse puhul, jätab Konkurentsiamet kaubaturgude 

täpse määratluse lahtiseks. 

 

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. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määruse nr 69 „Koondumise 

teate esitamise juhend“ § 8 lõike 3 kohaselt on mõjutatud kaubaturgudeks: 
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1) iga kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-

protsendilise ühise turuosa (horisontaalsed suhted); 

 

2) iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus 

tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv 

ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine 

turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult 

müüja ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted). 

 

Koondumise teate esitaja on eristanud järgmisi kaubaturgusid: reisijateveo turg, 

autorendi turg, uute tarbesõidukite müügiturg, kasutatud tarbesõidukite müügiturg 

ning hoolduse, remondi ja lisaseadmete müügiturg. 

 

Koondumise osaliste hinnangutele, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu 

(AMTEL) ning Krediidiinfo AS-i poolt koostatud turuülevaadetele tuginedes on 

koondumise osaliste turuosad aastatel 2009 – 2011 ülalnimetatud kaubaturgudel 

Eestis olnud järgmised: reisijateveo teenus 5% - 10%, autorent alla 5%, uute 

tarbesõidukite müük alla 5%, kasutatud tarbesõidukite müük alla 5% ning hoolduse, 

remondi ja lisaseadmete müük alla 5%. 

 

Eeltoodud turuosadest järeldub, et käesoleva koondumise puhul ei teki mõjutatud 

kaubaturgusid Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määruse nr 

69 „Koondumise teate esitamise juhend“ § 8 lõike 3 tähenduses. Seega, ei mõjuta 

käesolev koondumine oluliselt konkurentsiolukorda mitte ühelgi koondumise osaliste 

äritegevusega seotud kaubaturul. Antud koondumine ei tekita turgu valitsevat 

seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ühelgi kaubaturul, kus tegutsevad käesoleva 

koondumise osalised, ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid 

koondumise keelamise, ei esine.   

 

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 

 

otsustan: 

 

anda luba NTH Holding OÜ ja Iv Pluss AS 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/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor 

 

Konkurentsiameti 17.01.2013. a otsus nr 

5.1-5/13-002 on samane originaaliga. 

Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, 

vastav koht on tekstis tähistatud 

nurksulgudega. 

 

/Veiko Ilves/ 22.01.2013 


