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Koondumisele nr 33/2016 Aktsiaselts Kaupmees & Ko ja Juho 
Ojasoo, Helbe Ojasoo, Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend 
Lukksepp, Pille Lukksepp, Toomas Tähe, Jaan Saar / Aktsiaselts 
TRIDENS loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
06.12.2016 esitas Aktsiaseltsi Kaupmees & Ko ja Aktsiaseltsi TRIDENS aktsionäride 
(füüsilised isikud Juho Ojasoo, Helbe Ojasoo, Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, 
Herlend Lukksepp, Pille Lukksepp, Toomas Tähe, Jaan Saar) volitatud esindaja 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Aktsiaselts Kaupmees 
& Ko, Juho Ojasoo, Helbe Ojasoo, Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend 
Lukksepp, Pille Lukksepp, Toomas Tähe, Jaan Saar ja Aktsiaselts TRIDENS 
30.11.2016 investeerimislepingu. Investeerimislepingust tulenevalt omandab 
Aktsiaseltsi Kaupmees & Ko 51% Aktsiaseltsi TRIDENS aktsiakapitalist.   
 
15.12.2016 sõlmisid Aktsiaselts Kaupmees & Ko ning Juho Ojasoo, Helbe Ojasoo, 
Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend Lukksepp, Pille Lukksepp, Toomas Tähe 
ja Jaan Saar aktsionäride lepingu, millega lepiti muuhulgas kokku Aktsiaseltsi 
TRIDENS nõukogu otsuste vastuvõtmise kord.    
 
30.11.2016 sõlmitud investeerimislepingu ja 15.12.2016 sõlmitud aktsionäride 
lepingu tulemusena kuulub Aktsiaselts TRIDENS koondumise teate esitanud 
äriühingu Aktsiaselts Kaupmees & Ko ning füüsiliste isikute Juho Ojasoo, Helbe 
Ojasoo, Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend Lukksepp, Pille Lukksepp, 
Toomas Tähe ja Jaan Saar ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi 
KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 
lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 06.12.2016 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 3 kohaselt on koondumise osalisteks füüsilised isikud või 
ettevõtjad, kes  ühiselt omandavad valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või 
mitme ettevõtja või nende osade üle. 
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KonkS § 20 punkti 4 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle 
osa üle valitsev mõju omandatakse.   
 
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Aktsiaselts Kaupmees & Ko, Juho Ojasoo 
(isikukood […]), Helbe Ojasoo (isikukood […]), Raja Zelikman (isikukood […]), 
Vladimir Tsõbulski (isikukood […]), Herlend Lukksepp (isikukood […]), Pille 
Lukksepp (isikukood […]), Toomas Tähe (isikukood […]), Jaan Saar (isikukood […]) 
ja Aktsiaselts TRIDENS. 
 
Aktsiaseltsi TRIDENS aktsionärid ei oma muud äritegevust Aktsiaseltsiga TRIDENS 
samas tegevusvaldkonnas. Jaan Saar omab valitsevat mõju kosmeetikatoodete 
hulgimüügiga tegeleva ettevõtja Beauty Guide OÜ üle, kuid nimetatud ettevõtja 
müügitulu ei mõjuta märkimisväärselt hinnangut koondumise mõjule. 
 
Aktsiaselts Kaupmees & Ko (registrikood 10347466) on Eestis registreeritud 
äriühing, mille üle omab valitsevat mõju Aktsiaselts Trans Meri. Aktsiaseltsi Trans 
Meri valitseva mõju alla kuuluvad ka äriühingud AS Kaupmees Investeeringud ja 
Polar Sun Products Osaühing. Aktsiaseltsi Trans Meri üle omab valitsevat mõju 
Soomes registreeritud äriühing OY TRANSMERI GROUP AB.   
 
Aktsiaseltsi Kaupmees & Ko põhitegevuseks on toidu- ja esmatarbekaupade 
hulgimüük. 
 
Aktsiaselts TRIDENS (registrikood 10078641) on Eestis registreeritud äriühing, mille 
aktsiad kuuluvad koondumise eelselt füüsilistele isikutele Juho Ojasoo, Helbe Ojasoo, 
Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend Lukksepp, Pille Lukksepp, Jüri Härma, 
Toomas Tähe, Jaan Saar.   
 
Aktsiaselts TRIDENS tegeleb toiduainete, alkohoolsete jookide ja tubakatoodete 
impordi ja hulgimüügiga Eestis.  Aktsiaseltsi TRIDENS valitseva mõju alla kuulub 
Eestis kaks äriühingut: 

 Tridensi Kuressaare Kaubalao OÜ, mille põhitegevuseks on alkohoolsete 
jookide hulgimüük. 

 Trialto Logistika OÜ, mille põhitegevuseks on alkohoolsete jookide ja 
tubakatoodete ladustamine ja käitlemine tema kasutuses olevates aktsiisi- ja 
vabatsooniladudes. 

 
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 2015 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. 
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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. 
 
Koondumise teate kohaselt tekib horisontaalne kattuvus koondumise osaliste 
tegevuste vahel toiduainete ja esmatarbekaupade (edaspidi toidukaupade) hulgimüügi 
ning alkohoolsete jookide ja tubakatoodete hulgimüügi osas Eestis.   
  
Koondumise teate kohaselt müüb Aktsiaselts Kaupmees & Ko alkohoolseid jooke ja 
tubakatooteid vaid piiratud ulatuses, kuivõrd tema põhitegevus on suunatud 
toidukaupade müügile.  Aktsiaselts TRIDENS tegeleb peamiselt alkohoolsete jookide 
ja tubakatoodete hulgimüügiga, müües ka mõningaid toidukaupu.   
 
Kuna käesolev koondumine ei kahjusta oluliselt konkurentsi toidukaupade, 
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete hulgimüügi valdkonnas Eestis, ei ole kaubaturu 
täpne piiritlemine vajalik ning Konkurentsiamet hindab koondumise mõju 
konkurentsiolukorrale toidukaupade hulgimüügi ning alkohoolsete jookide ja 
tubakatoodete hulgimüügi osas Eestis nii kokku kui ka segmentide lõikes eraldi.   
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise 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 teate kohaselt oli Statistikaameti andmetel 2015. aastal Eestis 
toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi maht üle 2,1 miljardi euro, millest 
koondumise osaliste osakaal kokku moodustas u [0-5]%. Toidukaupade hulgimüügi 
maht, ilma alkoholi- ja tubakatoodeteta, oli sellest koondumise teate kohaselt u 1,5 
miljardit eurot.  Koondumise teate kohaselt oli Aktsiaselts Kaupmees & Ko müügitulu 
toidukaupade hulgimüügi osas Eestis oli 2015. aastal u […] miljonit eurot ning 
Aktsiaseltsi TRIDENS vastav müügitulu oli […] miljonit eurot.   Koondumise osaliste 
turuosad kokku moodustasid toidukaupade hulgimüügi osas Eestis 2015. aastal u [0-
5]%. 
 
Statistikaametil tubakatoodete hulgimüügi osas eraldi statistika puudub, kuid kuivõrd 
jaemüügi osas moodustavad tubakatooted toidukaupade käibest üle 8%, siis jaemüügi 
tasandi analoogiat kasutades oli tubakatoodete hulgimüügi kogumaht 2015. aastal 
Eestis vahemikus u 175 miljonit eurot. Aktsiaselts Kaupmees & Ko müügitulu 
tubakatoodete hulgimüügi osas Eestis oli 2015. aastal u […] miljonit eurot ning 
Aktsiaseltsi TRIDENS vastav müügitulu oli […] miljonit eurot.  Koondumise osaliste 
turuosad kokku moodustasid tubakatoodete hulgimüügi osas Eestis 2015. aastal u [5-
10]%. 
 
Alkohoolsete jookide hulgimüügi osas puudub Statistikaametil koondumise teate 
kohaselt samuti eraldi statistika, kuid kuivõrd jaemüügi osas moodustavad 
alkohoolsed joogid toidukaupade käibest u 20%, siis jaemüügi tasandi analoogiat 
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kasutades oli alkohoolsete jookide hulgimüügi kogumaht 2015. aastal Eestis u 430 
miljonit eurot. Aktsiaselts Kaupmees & Ko müügitulu alkohoolsete jookide 
hulgimüügi osas Eestis oli 2015. aastal u […] miljonit eurot ning Aktsiaseltsi 
TRIDENS vastav müügitulu oli […] miljonit eurot. Koondumise osaliste turuosad 
kokku moodustasid alkohoolsete jookide hulgimüügi osas Eestis 2015. aastal u [5-
10]%. 
 
Seega on koondumise osaliste turuosad kokku toidukaupade ning alkohoolsete 
jookide ja tubakatoodete hulgimüügi valdkonnas alla 15% ning tegemist ei ole 
horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudega. 
  
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. 
 
Koondumise osaliste turuosa kokku toidukaupade, tubakatoodete ja alkohoolsete 
jookide hulgimüügi kaubaturul moodustas 2015. aastal alla 10%, seda nii nimetatud 
segmente koos kui eraldi hinnates. 
 
Toidukaupade, tubakatoodete ja alkohoolsete jookide hulgimüügiga tegeleb Eestis 
mitmeid ettevõtjaid (sealhulgas tootmisettevõtjaid). Valdkonnas tegutsevate 
suuremate konkurentidena võib nimetada Sanitex OÜ, Aktsiaselts PRIKE, Jungent 
Estonia OÜ. 
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 
tulemusena ei muutu kaubaturgude 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 
 
Otsustan: 
 
anda luba Aktsiaselts Kaupmees & Ko, füüsiliste isikute Juho Ojasoo, Helbe 
Ojasoo, Raja Zelikman, Vladimir Tsõbulski, Herlend Lukksepp, Pille Lukksepp, 
Toomas Tähe, Jaan Saar ja Aktsiaseltsi TRIDENS  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 04.01.2017 otsuse nr 5-5/17-001 
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 
jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud 
nurksulgudega. 
 

 
               /Külliki Lugenberg/ 10.01.2017 

 


