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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
OÜ Tafrix senised omanikud on otsustanud väljuda üldehituse ärist ning keskenduda
muudele tegevusaladele. Samas soovivad Verston Holding OÜ omanikud laiendada oma
ehitustööde alast tegevust. Kui senimaani on Verston Holding OÜ-ga valitseva mõju kaudu
seotud Verston Ehitus OÜ tegelenud üksnes teede ja tänavate kui rajatiste ehitamise ja
remondiga, siis koondumise lõpuleviimise järel saavad tema omanikud läbi OÜ Tafrix asuda
tegelema ka eluhoonete ja mitte-eluhoonete ehitamise ja remondiga.
Koondumise aluseks on Verston Holding OÜ ja Riho Metsla vahel sõlmitud osaühingu osast
osa
müügileping, millega
Verston
Holding OÜ
omandab
ainuvalitseva mõju
konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses OÜ Tafrix üle.
Koondumise osalisteks on Verston Holding OÜ (omandaja) ühelt poolt ning OÜ Tafrix
(omandatav ettevõtja) teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Kuna koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad, siis allub
koondumine koondumise kontrollile.
Verston Holding OÜ äritegevus
Verston Holding OÜ on valdusettevõte, millel endal majandustegevus puudub. Verston
Holding OÜ üle ühiselt valitsevat mõju teostavate isikute ühise kontrolli all on Verston Ehitus
OÜ, mille põhitegevus on teede ehitus ja remont Eestis.
Tütarühinguid Verston Ehitus OÜ-l ei ole.
OÜ Tafrix äritegevus
OÜ Tafrix tegevusalaks on üldehitus- ja viimistlustööde teostamine hoonetes nii pea- kui
alltöövõtu korras. Tafrix teostab kõiki üldehitustöid, sh betoneerimis-, sanitaartehnilistekatusepaigalduse- ja hoonete viimistlustöid. Peamiselt tegeleb OÜ Tafrix ehituse töövõtu ja
projektijuhtimisega.
OÜ-l Tafrix tütarühinguid ei ole.
Horisontaalselt mõjutatud ja vertikaalsete seotud kaubaturgude puudumine
Koondumise osaliste tegevuste vahel on kattuvus küll ehitustegevuses, kuid tegemist ei ole
otseste konkurentidega, kuna ettevõtjad tegutsevad erinevates turusegmentides. Verston
Ehitus OÜ tegutseb rajatiste ehitamise valdkonnas (teehoiutööd, peamiselt teede ehitamine
ja remont) ning OÜ Tafrix tegutseb hoonete ehitamise valdkonnas (peamiselt ehituse
peatöövõtt ja projektijuhtimine).
Tulenevalt koondumise osaliste väikesest käibest ja neist kümnetes kordades suurema
käibega ehituskontsernide olemasolust Eesti turul, ei ületa koondumise osaliste ühine
turuosa koondumise järgselt ühelgi kaubaturul 15% ning puuduvad koondumisega
horisontaalselt mõjutatud ja/või vertikaalselt seotud kaubaturud konkurentsiseaduse
tähenduses.

Eversheds Sutherland Ots & Co on Eversheds International Limited´i liige

