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Koondumisele nr 27/2013 OÜ PKO Holding / aktsiaselts PK Oliver 

loa andmine 
 

 

Koondumine 

 

18.11.2013 esitas OÜ PKO Holding volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid OÜ PKO Holding (registrikood 12529177), 

osaühing Kakkoveski (registrikood 10852201), OÜ Mehhanisaator (registrikood 

12322252), füüsiline isik Kaido Parv (isikukood 36805262721) ja füüsiline isik Priit 

Raidvee (isikukood 36607172737) aktsiate müügilepingu, millest tulenevalt omandab 

OÜ PKO Holding 100% aktsiaselts PK Oliver (registrikood 10299709) 

aktsiakapitalist.  

 

Tehingu tulemusena omandab OÜ PKO Holding valitseva mõju aktsiaselts PK Oliver 

üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, mistõttu on antud juhul 

tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 18.11.2013 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 või kelle osa 

üle valitsev mõju omandatakse.   

 

Seega on koondumise osalisteks OÜ PKO Holding (edaspidi tekstis  PKO) ja 

aktsiaselts PK Oliver (edaspidi tekstis Oliver).  

 

PKO on valdusühing, mis on asutatud 02.09.2013 antud koondumise läbiviimise 

eesmärgil. PKO üle omab valitsevat mõju OÜ Masa Invest (registrikood 11392575), 

mille üle omakorda omavad ühiselt valitsevat mõju füüsiline isik Avo Kaasik 

(isikukood 37405040016) ja Soomes registreeritud äriühing Ingman Development OY 

AB (registrikood 0944522-5).  OÜ Masa Invest kontserni põhitegevuseks on 

investeerimistegevus ning kontsern on keskendunud pikaajalistele rahvusvahelistele 
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investeeringutele. OÜ Masa Invest kontserni investeerimistegevus on suunatud 

stabiilselt tegutsevate ettevõtjate omandamisele. Eesti turul on OÜ Masa Invest 

kontsern investeerinud puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootmisse OÜ Nedholm 

Design kaudu (100% osalus) ja pagaritoodete tootmisse AS Hagar kaudu (100% 

osalus).  

 

Koondumise eelselt omavad Oliveri üle ühiselt valitsevat mõju OÜ Kakkoveski 

(50%) ja OÜ Mehhanisaator (50%). Eestis on Oliveri valitseva mõju all Pafet Grupp 

OÜ, mille tegevusalaks on hakkepuidu tootmine ja hakke teenuste osutamine ning 

koondumise järgselt hakkab kuuluma Oliveri valitseva mõju alla OÜ Betula Puu 

(kontsernisiseste ümberkorralduste tulemusel), mille tegevusalaks on hakkepuidu 

tootmine ja müük. Oliveril on ka Eestis koos aktsiaseltsiga Plantex ühine valitsev 

mõju Baltic Mulch OÜ üle, mille tegevusalaks on multšide tootmine, pakendamine 

ning jae- ja hulgimüük. Oliveril on tütarettevõtjad Lätis ja Leedus, vastavalt SIA PK 

Oliver ja AS PK Oliver, mis tegelevad hakkepuidu tootmise ja müügiga.   

 

Käesoleva koondumise järgselt hakkavad Oliver ja tema valitseva mõju all olevad 

ettevõtjad kuuluma PKO kontserni.  

 

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 2012.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja koondumise 

osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 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. 

 

OÜ Masa Invest kontserni kuuluvad ettevõtjad tegutsevad Eestis erinevates 

majandusharudes, milleks on: investeerimistegevus ning investeeringutealane 

nõustamine; leiva ja saia ning muude pagaritoodete tootmine ja müük; toidukaupade 

müük; puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootmine ja müük; kinnisvara teenused ja 

rent; inseneri- ja tehnilise tooteinformatsiooni teenused; spordiriiete disain, tootmine 

ja müük; logistikateenused. 

 

Oliveri kontserni põhitegevusala on hakkepuidu tootmine ja müük (biokütuse 

tootmine ja müük) ning kontserni kõrvaltegevusteks on multšide tootmine ja müük. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturge majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a 
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määruse nr 69 tähenduses ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda 

ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul 

vajalik. 

 

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 puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis  

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 OÜ PKO Holding ja aktsiaselts PK Oliver 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 

 


