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Koondumisele nr 12/2017 Verston Holding OÜ / osaühing Tafrix loa andmine

1.

Koondumine

03.04.2017 esitas Verston Holding OÜ (registrikood 14193422) volitatud esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid 28.03.2017 Verston Holding
OÜ ja osaühingu Tafrix (registrikood 10497964) osanikud Riho Metsla (isikukood […]),
Taavi Jaaniste (isikukood […]), Kaido Kurvits (isikukood […]) alljärgnevad lepingud:
osaühingu osa müügileping, jagunemisleping ning osaühingu osast osa müügileping.
Järjestikuste tehingute tulemusena omandab Verston Holding OÜ konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses valitseva mõju osaühingu Tafrix üle. Seega on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 03.04.2017 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 2 kohaselt 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Verston Holding OÜ ja osaühing Tafrix.
Verston Holding OÜ (edaspidi Verston) on valdusettevõtja, kellel majandustegevus
puudub. Verstoni üle omavad ühiselt valitsevat mõju füüsilised isikud Erkko Saluste
(isikukood […]) ja Veiko Veskimäe (isikukood […]). Samade füüsiliste isikute ühise
valitseva mõju all on OÜ Verston Ehitus (registrikood 11947047), mille põhitegevuseks on
teede ehitus ja remont Eestis.
Osaühingul Tafrix (edaspidi Tafrix) on koondumise eelselt kolm osanikku: Riho Metsla
(osalus 40%), Taavi Jaaniste (osalus 40%) ja Kaido Kurvits (osalus 20%). Tafrixi
peamiseks tegevusalaks on üldehitus- ja viimistlustööde teostamine nii pea- kui alltöövõtu
korras. Tafrix teostab kõiki üldehitustöid ning peatöövõtukorras ehitab uusi hooneid.

Koondumise järgselt on Tafrixil kaks osanikku: Verston (osalus 60%) ja Riho Metsla
(osalus 40%). Tafrixi osanikud teostavad oma hääleõigust üldkoosolekul vastavalt osadega
esindatud häälte arvule, millest tulenevalt omandab Verston valitseva mõju Tafrixi üle.

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 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% 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.
Verstoniga valitseva mõju kaudu seotud Verston Ehitus OÜ tegeleb teede ja kiirteede
ehituse ja remondiga. Verston Ehitus OÜ ei teosta muid teehoiutöid nagu jäätõrje,
lumevedu ja tänavate puhastus. Tafrix tegeleb üldehitustöödega, sh elamute ja
mitteeluhoonete ehituse ja remondiga. 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.
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.
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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.
Toetudes koondumise teates esitatud andmetele ning hinnates koondumise osaliste viie
suurema konkurendi 2015. aasta majandusaasta aruannetest tulenevaid näitajaid teede ja
kiirteede (EMTAK 42111) ning elamute ja mitteeluhoonete (EMTAK 41201) ehitamise
valdkondades, hindab Konkurentsiamet Verston Ehitus OÜ ja Tafrixi turuosa vastavates
valdkondades väiksemaks kui 5%.
Koondumise osaliste suurimad konkurendid Eestis teehoiu valdkonnas ning sh teede ja
kiirteede ehitamise segmendis on Lemminkäinen Eesti AS, Nordecon AS, Aktsiaselts Eesti
Teed, Tallinna Teede Aktsiaselts, Aktsiaselts TREF jt. Eeltoodut arvestades on
Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda nii teehoiu kaubaturul üldiselt kui ka teede ja kiirteede ehitamise segmendis
Eestis, kuna teehoiu valdkonnas tegutseb märkimisväärne arv teeehitusettevõtjaid.
Samuti ei mõjuta koondumine oluliselt konkurentsiolukorda elamute ja mitteeluhoonete
ehituse valdkonnas Eestis, kuna elamute ja mitteeluhoonete ehituse valdkonnas tegutseb
märkimisväärne arv oluliselt suurimaid konkurente, näiteks AS Merko Ehitus Eesti,
aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG, OÜ Astlanda Ehitus, Nordecon AS,
OÜ FUND Ehitus, Kodumaja AS jt.
Eeltoodust tulenevalt nõustub Konkurentsiamet koondumise osaliste hinnanguga, et antud
koondumisel puudub nii teede ja kiirteede ehitamise kui ka elamute ja mitteeluhoonete
ehituse kaubaturgudele oluline mõju, kuna mõlemal kaubaturul tegutsevad oluliselt
suuremad konkurendid ning sellistel tingimustel ei ole koondumise osalistel võimalik
tegutseda kaubaturul sõltumatult oma konkurentidest, varustajatest ja ostjatest, mistõttu
koondumine ei tekita turgu valitsevat seisundit ühelgi kaubaturul KonkS § 13 lg 1 sätestatud
viisil.
Käesoleva koondumise puhul ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturu
struktuur. 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 Verston Holding OÜ ja osaühingu Tafrix 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
Konkurentsiameti 27.04.2017 otsuse nr 5-5/17-023
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