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Koondumisele nr 07/2016 Talger-Elektrotehnika Osaühing / OÜ Elektroskandia
Baltics loa andmine

1.

Koondumine

16.02.2016 esitas Talger-Elektrotehnika Osaühing (registrikood 10098945) volitatud
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 19.01.2016 allkirjastasid
Soomes registreeritud äriühing Rexel Finland Oy (registrikood 0980994-9) ja Talger
Elektrotehnika Osaühing (registrikood 10098945) osa müügilepingu. Müügilepingu alusel
omandab Talger-Elektrotehnika Osaühing 100% OÜ Elektroskandia Baltics (registrikood
10326286) osakapitalist.
Tehingu tulemusel omandab Talger-Elektrotehnika Osaühing valitseva mõju
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses OÜ Elektroskandia Baltics üle
ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 17.02.2016 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 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 või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks Talger-Elektrotehnika Osaühing (edaspidi Talger) ja OÜ
Elektroskandia Baltics (edaspidi Elektroskandia).
Talger tegutseb elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturul, kus käibivateks toodeteks on
elektripaigaldusmaterjalid, paigaldussüsteemid, kommunikatsioonitehnoloogiad, kaablid ja
juhtmed, elektritöödel vajalikud spetsiifilised tööriistad, andmeside ja võrgutehnoloogiad,
valgustid, valgusallikad ja valguslahendused, küttetehnoloogiad ja taastuva elektritootmise
tehnoloogiad elektritööde teostajatele ning tööstus- ja elektrivõrkude ehitajatele. Talgeri üle
omab valitsevat mõju Saksamaal registreeritud äriühing FEGA & Schmitt
Elektrogrosshandel GmbH, kes on omakorda Würth Elektrogrosshandel GmbH & CO KG
valitseva mõju all. Würth Elektrogrosshandel GmbH & CO KG kuulub Würthi kontserni.

Würthi kontsernil on rahvusvaheliselt väga erinevaid tegevusvaldkondi, mis on jaotatud
metalli-, auto-, puidu-, tööstus- ja ehitusosakondadeks. Nende osakondade raames toodab
ja pakub Würthi kontsern erinevaid tööriistu, kinnitusvahendeid, montaaži- ja
ühendustooteid ja -materjale, keemiatooteid, elektrimasinaid ning mitmesuguseid
standardosasid erinevate kasutusotstarvetega. Würthi kontserni kuuluvad veel ettevõtted,
mis ei tegutse grupi põhitegevusaladel. See hõlmab elektrimaterjalide hulgimüüki,
kaubandusettevõtteid, elektroonikatoodete tootmist ja müüki, finantsteenuseid jne. Würthi
kontserni ettevõtted Eestis (peale Talgeri) tegutsevad kinnitusvahendite turustamisega
(Ferrometal Baltic OÜ) ja kinnitusvahendite, tööriistade ja hoolduskemikaalide
hulgimüügiga (Aktsiaselts Würth).
Elektroskandia on ettevõtja, kes tegeleb elektrimaterjalide hulgimüügiga Eestis.
Koondumise eelselt omab Elektroskandia üle valitsevat mõju Rexel Finland Oy, mis
omakorda kuulub laiemasse Rexeli kontserni. Rexeli kontsern tegutseb elektrimaterjalide
hulgimüügiga erinevates riikides ning pakub ka uuenduslikke elektrilahendusi ja varustust
professionaalsetele klientidele tööstus-, elamu- ja kaubandussektoris.

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 2015. 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.
Koondumise osaliste tegevused Eestis kattuvad elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturul
(EMTAK
2008
kood
G46692).
Elektrimaterjalide
hulgimüük
hõlmab
elektripaigaldusmaterjalide,
paigaldussüsteemide,
kommunikatsioonitehnoloogiate,
kaablite ja juhtmete, tööriistade, andmeside ja võrgutehnoloogiate, valgustite,
valgusallikate ja valguslahenduste, küttetehnoloogiate ja taastuva elektritootmise
tehnoloogiate turustamist. Elektrimaterjalide hulgimüüjad turustavad neid tooteid
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äriklientidele ning eelkõige elektritööde teostajatele ning tööstus- ja elektrivõrkude
ehitajatele.
Talger ja Elektroskandia kokku liidetud turuosa 2014. aastal ületab 15% elektrimaterjalide
hulgimüügi kaubaturul, mistõttu tekib käesoleva koondumise puhul horisontaalselt
mõjutatud kaubaturg Juhendi tähenduses.
Koondumise osalised ei tegutse Eestis kaubaturgudel, mis eelneks või järgneks
elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturule, mistõttu ei esine koondumisega vertikaalselt
seotud kaubaturge.
Antud koondumise puhul on käsitletud geograafilise kaubaturuna kogu Eesti territooriumi.
Seega on käesoleva koondumise puhul horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks
elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturg Eestis.
3.3

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.
Elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturu analüüsimisel kasutas Konkurentsiamet
koondumise osaliste poolt esitatud arvestusi. Kuna avalikult ei ole elektrimaterjalide
hulgimüügi kogu kaubaturu kohta detailset informatsiooni saadaval, on analüüsitud
kolmeteistkümne suurema elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturul tegutseva ettevõtja
majandusaasta aruanded, kelle majandusaasta käive on vähemalt 1,5 miljonit eurot ja
kellega tekib koondumise osalistel kattuvus elektrimaterjalide hulgimüügi tootegruppides.
2014. aasta majandusaasta aruannetest tulenevate näitajate kohaselt oli elektrimaterjalide
hulgimüügi kaubaturul kolmeteistkümne suurema ettevõtja müügimaht Eestis 112,1
miljonit eurot, millest tulenevalt kujunes koondumise osaliste turuosadeks: Talgeril [0-5%]
ja Elektroskandial [10-20%], mis koondumise järgselt moodustab ühise turuosa [10-20]%.
Elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturul tegutseb mitmeid ettevõtjaid ning suurematena
konkurentidena võib nimetada SLO Eesti Aktsiaseltsi, Aktsiaseltsi Esvika Elekter,
Aktsiaseltsi Viru Elektrikaubandus, Aktsiaseltsi Onninen, Aktsiaseltsi EVAS B&P jne.
Arvestades elektrimaterjalide hulgimüügi kaubaturul tegutsevate ettevõtjate arvu ning
valdkonna iseloomu, sh kaubaturule sisenemise tõkete puudumist, on Konkurentsiamet
seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena ei muutu kaubaturu struktuur sellisel
viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. 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
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otsustan:
anda luba Talger-Elektrotehnika Osaühing ja OÜ Elektroskandia Baltics
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.
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/

Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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