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OTSUS           16.12.2013.a nr 5.1-5/13-047   

 

 

Koondumismenetluse nr 16/2013 Kalev Vaino, Kirill Tšernobrivõi ja AS ONOFF 

Eesti / ONOFF Jaekaubanduse OÜ lõpetamine 

 

 

Kalev Vaino (i.k 37404160282) ja Kirill Tšernobrivõi (i.k 37606302229) volitatud 

esindaja esitas 28.06.2013 Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt on 

nimetatud isikud ning AS ONOFF Eesti asutanud ONOFF Jaekaubanduse OÜ 

(edaspidi OJ), mille kaudu hakkab edaspidi jätkuma AS-i ONOFF Eesti äritegevus. 

Koondumise teate kohaselt omandavad tehingu tulemusel Kalev Vaino, Kirill 

Tšernobrivõi ja AS ONOFF Eesti ühise valitseva mõju OJ-i üle vastavalt 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 punktile 5.  

 

Konkurentsiamet avaldas 01.07.2013. a ülalnimetatud koondumise teate saamise 

kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 

koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Seoses koondumise jõustamise aluseks olevate dokumentide puudumisega peatas 

Konkurentsiamet 08.07.2013 kõnealuse koondumise menetlemise. 28.10.2013 esitas 

koondumise teate esitaja koondumise jõustamise aluseks oleva 17.10.2013 sõlmitud 

osanike lepingu, mille kohaselt omandavad Kalev Vaino 25%, Kirill Tšernobrivõi 

25% ja AS ONOFF Eesti 50% OJ osadest. […] 

 

Konkurentsiamet peatas 15.11.2013 kõnealuse menetluse uuesti, kuna leidis, et 

eelnimetatud osanike lepingust ei tulene AS-i ONOFF Eesti, Kalev Vaino ja Kirill 

Tšernobrivõi vahelist ühist valitsevat mõju OJ üle. 13.12.2013 esitas Kalev Vaino ja 

Kirill Tšernobrivõi volitatud esindaja lõplikud muudatused osanike lepingus ning 

andis teada, et valitseva mõju struktuuri OJ-is ei muudeta. Alljärgnevalt põhjendab 

Konkurentsiamet käesolevast tehingust tulenevat ühise valitseva mõju puudumist. 

 

Vastavalt KonkS § 19 lg 1 punktile 3 on muuhulgas koondumine ettevõtjate poolt 

ühise valitseva mõju omandamine teise ettevõtja üle. Sama paragrahvi lõike 2 

kohaselt on ettevõtja üle valitseva mõju omandamine ka nimetatud ettevõtjate poolt 

ühiselt uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja 

iseseisvaks. Käesoleval juhul on tegemist ettevõtjatega, kes on moodustanud ühiselt 

uue ettevõtja, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks, kuid 

Konkurentsiameti hinnangul ei ole täidetud „ühise valitseva mõju omandamise“ 
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kriteerium. Ühist valitsevat mõju iseloomustab ummikseisu tekkimise võimalus, mis 

tuleneb kahe või enama emaettevõtja õigusest kavandatud strateegilised otsused tagasi 

lükata. Järelikult peavad osanikud jõudma ühisettevõtte kaubanduspoliitika 

kindlaksmääramisel kokkuleppele ning tegema koostööd.  

 

Käesoleval juhul on OJ-i kõrgeimaks juhtimisorganiks osanike koosolek. […] 

Arvestades, et antud juhul jagunevad osanike hääled vastavalt Kalev Vaino 25%, 

Kirill Tšernobrivõi 25% ja AS ONOFF Eesti 50%, on ainsaks vetoõigust omavaks 

osanikuks AS ONOFF Eesti. Otsuste vastuvõtmiseks ei ole vajalik kõigi osanike 

nõusolek, st osanike koosoleku otsus on vastuvõetud ka olukorras, kui selle vastu on 

üks eelnimetatud füüsilistest isikutest. Seega, arvestades, et OJ-is ei ole kolm 

osanikku võrdsed ning oluliste otsuste vastuvõtmiseks puudub stabiilne enamus, st 

otsuseid saavad võtta vastu erinevad poolthääli andvad osanike kombinatsioonid, ei 

ole antud juhul tegemist ühise valitseva mõju omandamisega KonkS § 19 lg 1 punktis 

3 sätestatud viisil.  

 

Lähtudes koondumise teatest, osanike lepingust ning nende põhjal tehtud eeltoodud 

järeldustest ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 punktist 3 

 

otsustan: 

 

lõpetada Kalev Vaino, Kirill Tšernobrivõi ja AS ONOFF Eesti / ONOFF 

Jaekaubanduse OÜ tehingu menetlus, kuna tegemist ei ole koondumisega  
 

 

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 16.12.2013 otsuse nr 

5.1-5/13-047 ärakiri on samane 

originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud 

ärisaladused, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Veiko Ilves/ 18.12.2013 


