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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
AS Tridens (edaspidi Tridens) on käesoleval ajal AS-i Kaupmees & Ko (edaspidi Kaupmees)
ning mitmete Tridensi eraisikutest aktsionäride ühise valitseva mõju all. Ühine valitsev
mõju tuleneb investeerimislepingust ja investeerimislepingu alusel sõlmitud aktsionäride
vahelisest kokkuleppest, mille kohaselt allub nõukogu strateegilistes küsimustes kõikide
aktsionäride (sh Kaupmehe) ühisele kontrollile.
Tridensi aktsionärid Juho Ojasoo, Raja Zelikman ja Vladimir Tsõbulski on otsustanud
võõrandada Kaupmehele oma osalused Tridensis. Eelnimetatud aktsionäridele kuuluvate
osaluste omandamise järel hakkab Kaupmehe osalus Tridensis ületama 70%. Sellise
suurusega osalus muudab Tridensi senist valitseva mõju struktuuri ulatuses, kus
aktsionäride vahelise kokkuleppe alusel tekkinud ühiskontroll asendub Kaupmehe
ainuvalitseva mõjuga Tridensi üle. Seega on tegemist kontrollitava koondumisega.
Koondumise osalisteks on AS Kaupmees & Ko ning AS Tridens (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
•

Tridensi äritegevus

Tridens tegeleb peamiselt alkohoolsete jookide ja tubakatoodete hulgimüügiga Eestis.
Lisaks alkohoolsetele jookidele müüb Tridens ka mõningaid toidu- ja tarbekaupasid.
Tridensil on 4 tütarühingut:
1)
2)
3)
4)

Trialto Logistika OÜ;
Tridensi Kuressaare Kaubalao OÜ;
Tridens LT UAB;
Tribaltic.lv SIA.

•

Kaupmehe äritegevus

Kaupmees tegeleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügiga Eestis.
Alkohoolseid jooke ja tubakatooteid müüb Kaupmees üksnes piiratud ulatuses, kuna tema
põhitegevus on suunatud tavalise toidukauba müügile.
Kaupmees kuulub kontserni, mille emaettevõtja on Soomes tegutsev Oy Transmeri Group
Ab.
Kaupmehega on valitseva mõju kaudu seotud järgmised Eesti ettevõtted:
1)

AS Trans Meri, mis kuulub 100%-liselt Oy Transmeri Ab-le ning mille
tegevuseks on Oy Transmeri Group Ab investeeringute haldamine Eestis;

2)

AS Kaupmees Investeeringud, mis kuulub 100%-liselt AS-le Trans Meri ning
mille tegevuseks on kinnisvara haldamine Eestis (peamiselt Kaupmehe poolt
kasutatav kinnisvara ja äripinnad));
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3)

Polar Sun Products OÜ, mis kuulub 100%-liselt AS-le Trans Meri ning mille
tegevuseks on sojatoodete tootmine Eestis (vastavad tooted realiseeritakse
valdavalt väljaspool Eestit, st Eestis toimub üksnes tootmine).

Lisaks on Kaupmehega valitseva mõju kaudu seotud mitmeid ettevõtjaid väljaspool Eestit
(peamiselt Soome Vabariigis), mis tegelevad kosmeetika- ja ilutoodete müügiga,
juuksehooldusvahendite
müügiga,
spordikaupade
müügiga,
logistikateenuste
pakkumisega ja paberi- ja kangatöötlusvahendite müügiga.
•

Mõjutatud kaubaturgude puudumine

Koondumine on seotud järgmise tegevusalaga: toidu- ja esmatarbekaupade (sh
alkohoolsete jookide) ning tubakatoodete hulgimüük Eestis. Seega on koondumisega
seotud majandusharudeks tarbekaupade müük ja tarbijateenuste osutamine Eestis.
Koondumise osaliste tegevuste vahel on horisontaalne kattuvus toidukaupade (sh
alkohoolsed joogid) ja tubakatoodete hulgimüügi osas. Horisontaalselt mõjutatud
kaubaturge konkurentsiseaduse tähenduses ei teki, kuna koondumise osaliste ühine
turuosa ei ületa 15% ühegi kattuva tegevuse osas, olenemata sellest, kui laialt või kitsalt
kaubaturge määratleda. Vertikaalseid seoseid koondumise osaliste vahel samuti ei ole,
mis seonduks rohkem kui 25%-lise turuosaga. Lähtudes eelöeldust ei mõjuta käesolev
koondumine märkimisväärselt konkurentsiolukorda ega turustruktuuri ühelgi kaubaturul.
Koondumine ei mõjuta olulisel määral konkurentsiolukorda ka põhjusel, et Kaupmees
omab juba käesoleval ajal Tridensi üle kontrolli (ühiselt Tridensi aktsionäridega) ning
tehingute kaudu toimub üksnes muutus valitseva mõju struktuuris.

