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Koondumisele nr 4/2017 BaltCap Private Equity Fund L.P. ja
AS TREV-2 Grupp loa andmine
1. Koondumine
22.02.2017 esitas BaltCap Private Equity Fund L.P. (registreeritud Ühendkuningriigis,
registrikoodiga LP12587) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt kavatseb BaltCap Private Equity Fund L.P. omandada East Capital Explorer AB-lt
38,3% AS TREV-2 Grupp aktsiakapitalist. […]. Aktsionäride lepingust tulenevalt esitas
13.02.2017 East Capital Explorer AB valitseva mõju alla kuuluv Humarito Ltd teate
BaltCap Private Equity Fund L.P.-le aktsiate müügilepingu sõlmimise kohta ning
21.02.2017 esitas BaltCap Private Equity Fund L.P. omapoolse teate Humarito Ltd-le
ostueesõiguse kasutamise kohta.
Tehingu tulemusel saavutab BaltCap Private Equity Fund L.P. valitseva mõju
AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)
§ 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 22.02.2017 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

2. Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osaliseks füüsilised isikud või ettevõtjad, kes
ühiselt omandavad 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 või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks BaltCap Private Equity Fund L.P. ja
AS TREV-2 Grupp.

BaltCap Private Equity Fund L.P. (edaspidi BPEF) on erakapitalil põhinev
investeerimisfond, mis keskendub Baltikumi turul olevate väikese ja keskmise suurusega
suure kasvupotentsiaaliga ettevõtjatesse investeerimisele.
BPEF täisosanik kuulub 100% Eesti investeerimisühingule AS BaltCap, mis on ka fondi
investeerimisnõustajaks. AS-i BaltCap grupi ettevõtjad nõustavad ja juhivad kuut era- ja
riskikapitali fondi, kas läbi osaluste vastavate muude fondide täisosanikes või läbi
nõustamislepingute. AS-i BaltCap hallatavateks fondideks on BaltCap Private Equity Fund
II SCSp, Baltic Investment Fund II L.P., BPEF, BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.,
Lithuania SME Fund KUB, Baltic Investment Fund III C.V. Fondide olulisemad investorid
on rahvusvahelised ja kohalikud institutsioonid Euroopa Investeerimisfond (EIF), Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning Baltikumi pensionifondid.
AS TREV-2 Grupp (edaspidi TREV-2 Grupp) on koondumise eelselt Humarito Ltd kaudu
East Capital Explorer AB ja BPEF ühise valitseva mõju all. TREV-2 Grupil tütarettevõtjaid
ei ole.
3. Õiguslik hinnang
3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Koondumise osaliste 2016. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub
nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

3.2 Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja 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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate
esitamise juhendi (edaspidi 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. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud
kaubaturuks 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%, olenemata
sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
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BPEF-i valitseva mõju all ettevõtjad tegelevad Eestis raamatupidamisteenuste,
värbamisteenuste, IT-alase nõustamise ja IT-tugiteenuste pakkumisega, kõnekeskuse
pidamise ja telefonimüügiga, õhusõidukite hoolduse ja remondiga, juhatava meediaga.
TREV-2 Grupp põhitegevuseks on teede, sildade ja raudteede ehitamine ning hooldamine,
lisaks vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise, asfaltbetooni tootmise, metalltoodete
(peamiselt liikluskorraldusvahendite) tootmise, kivimaterjali kaevandamise ja hulgimüügi
ning kinnisvara ja tehnika üürile andmisega. Seega koondumise osaliste tegevuste vahel
horisontaalset kattuvust ei teki ning samuti puuduvad vertikaalsed seosed.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturge Juhendi mõistes ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.

4. 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.
Käesoleva koondumise järgselt muutub koondumise osaliste valitseva mõju struktuur vaid
niivõrd, et BPEF ja East Capital Explorer AB ühine valitsev mõju muutub BPEF
ainuvalitsevaks mõjuks TREV-2 Grupi üle.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise osaliste
tegevuse vahel ei teki horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning 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 BaltCap Private Equity Fund L.P. ja AS TREV-2 Grupp 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.
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KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu
jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet
võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada
kuni ühe aastani.

/allkirjastatud digitaalselt/
Märt Ots
Peadirektor
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