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Koondumisele nr 28/2016 KS EuVECA Livonia Partners Fund I ja AS Trigon
Gardening loa andmine

Koondumine
KS EuVECA Livonia Partners Fund I (registreeritud Lätis, registrikood
40103743926) volitatud esindaja esitas 11.10.2016 Konkurentsiametile koondumise
teate, mille kohaselt KS EuVECA Livonia Partners Fund I ning AS Trigon Capital,
Autumn Spirit OÜ ja Veikko Laine Oy vahel 06.10.2016 sõlmitud AS-i Trigon
Gardening (registrikood 11081332) aktsiate ostu-müügi lepingule kavatseb KS
EuVECA Livonia Partners Fund I omandada valitseva mõju konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses AS-i Trigon Gardening üle. Antud juhul on
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 11.10.2016 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 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 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa
üle omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks KS EuVECA Livonia Partners Fund I (edaspidi
Livonia Partners) ja AS Trigon Gardening (edaspidi Trigon Gardening).
Livonia Partners on investeerimisfond, mida haldab Lätis registreeritud
investeerimisettevõtja SIA EuVECA Livonia Partners. Käesoleval ajal haldab SIA
EuVECA Livonia Partners fonde Livonia Partners ja KS Livonia Partners EIF Coinvestment Fund, mis investeerivad Läti, Leedu ja Eesti ettevõtjatesse. Fondide
investorite hulka kuuluvad nii kohalikud kui ka rahvusvahelised investorid, sealhulgas
pensionifondid, kindlustusseltsid ja arenguabi rahastamise institutsioonid.
Livonia Partnersi investeerimisperiood algas 2015. aastal. Tehingule eelnevalt omab
Livonia Partners enamusosalust valdusettevõtja Roovlimae Holding OÜ kaudu ainult
OÜ-s Ha Serv. OÜ Ha Serv on saunade puitkomponentide, valmissaunade ja
termopuittoodete (terrassilauad, välisvoodrilauad ja aluskonstruktsioonid) tootja.
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Trigon Gardeningil on tehingu eelselt kolm aktsionäri: AS Trigon Capital
(36,7089%), OÜ Autumn Spirit (31,6456%) ja Veikko Laine Oy (31,6456%).
Trigon Gardening haldab Eesti suurimat aiakaupade jaemüügikeskust Hortes. Hortese
pakutav tootevalik on lai – toalilled, mitmeaastased taimed, hooajalilled, väetised,
kodusisustus, aiatööriistad ja –masinad, lemmikloomakaubad. Lisaks sellele haldab
Trigon Gardening ka e-poodi, mille kaudu müüb samu, aadressil Seljaku 4b, Laagri,
Harjumaa asuvas Hortese aianduskeskuses pakutavaid tooteid. Keskuses asuv kohvik
on spetsialiseerunud tervislikule toidule ning pakub peamiselt kohalikust ja
mahetoorainest valmistatud toite ja jooke.
Õiguslik hinnang
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 eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületasid 6 000 000
eurot ja kummagi koondumise osalise käibed Eestis ületasid 2 000 000 eurot, mistõttu
kuulub 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.
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.
Trigon
Gardening
tegutseb
aiandusja
kodukaupade
jaemüügiga,
lemmikloomatarvete jaemüügiga ning kohvikupidamisega. Livonia Partners tegeleb
oma investeerimisportfelli kuuluvate ettevõtjate haldamisega. Livonia Partnersi
portfelli kuulub OÜ Ha Serv, mille põhitegevusteks on sauna puitkomponentide,
valmissaunade ja termopuittoodete (terrassi- ja voodrilauad) tootmine ja hulgimüük.
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Arvestades, et koondumise osalised tegutsevad erinevatel kaubaturgudel ning nende
äritegevuste vahel puudub ka vertikaalne seos, ei ole kaubaturgude täpsem
piiritlemine antud juhul 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.
Arvestades, et koondumise osalised tegutsevad erinevatel kaubaturgudel ei muutu
koondumise tulemusena oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.
Koondumine ei tekita ega tugevda 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 KS EuVECA Livonia Partners Fund I ja AS Trigon Gardening
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.
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