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Koondumisele nr 3/2013 Teknos Group Oy ja OÜ Kemiflora Kaubandus loa
andmine

Koondumine
Teknos Group Oy (edaspidi Teknos) esitas 30.01.2013. a Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 25.01.2013. a Aktsiaselts Kemiflora ja
Teknos’e vahel sõlmitud osa müügilepingule omandab Teknos 100% OÜ Kemiflora
Kaubandus (edaspidi Kemiflora) osakapitalist. Tehingu tulemusena saavutab Teknos
valitseva mõju Kemiflora üle konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning
tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 31.01.2013. a 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 valitsev mõju
omandatakse.
Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Teknos ja Kemiflora.
Teknose üle omab valitsevat mõju ([…]% osalus) füüsiline isik
[……………………………………….]. Teknos kontserni kuuluvad ettevõtjad
tegelevad värvide tootmise ja müügiga. Teknos omab tootmisüksusi ja edasimüügiga
tegelevaid ettevõtjaid paljudes erinevates riikides. Lisaks tegutsevad paljudes riikides
(sh Eestis) Teknose toodete edasimüüjad, kes ei kuulu Teknose kontserni.
Kemiflora emaettevõtjaks on Aktsiaselts Kemiflora (100% osalus). Kemiflora’l ei ole
tütarettevõtjaid. Kemiflora peamiseks äritegevuseks on värvide hulgi- ja jaemüük ning
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vähemal määral ka muude ehitus- ja viimistlusmaterjalide müük: maalritarbed, liimid,
segud, silikoonid, vahud, krohvid, fassaadisüsteemid ja betoonkatted.

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 kahe
koondumise osalise käive Eestis ületas kummalgi 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.
Mõlemad käesoleva koondumise osalised tegelevad värvide müügiga Eestis.
Väljaspool Eestit tegeleb Teknos lisaks värvide tootmisega ning Kemiflora müüb
Eestis lisaks värvidele vähesel määral ka muid tooteid: maalritarbeid, liime, segusid,
silikoone, vahtusid, krohve, fassaadisüsteeme ja betoonkatteid. Kuna kummalgi
koondumise osalisel puudub värvide tootmise alane äritegevus Eestis, siis seda
valdkonda käesoleva koondumise hindamisel ei käsitleta. Samuti puudub vajadus
Kemiflora poolt müüdavate muude toodete osas kaubaturgude määratlemiseks, kuna
nende müügimaht on väike ja Teknos müüb Eesti turule üksnes värve.
Teknose tootevalikusse kuulub hulgaliselt erinevatel otstarvetel kasutatavaid värve:
elamuehituses kasutatavad sise- ja välisvärvid; tööstuses kasutatavad pulber- ja
vedelad värvid metall-, puit-, plastik jm pindade katmiseks; tee-ehituses teede
märgistamiseks kasutatavad värvid.
Kemiflora on Teknose toodangu edasimüüjaks Eestis ning lisaks eelnimetatud
Teknose erinevatele värvi liikidele, kuuluvad Kemiflora värvide valikusse ka
autovärvid, dekoratiivvärvid ja aerosoolvärvid.
Euroopa Komisjon on oma otsuses1 erinevate kaubaturgudena määratlenud:
dekoratiivvärvid; kaitseotstarbelised ja vastupidavad laevadel ning betoonpindadel
kasutatavad värvid; teras- ja alumiiniumrullmaterjalide kattevärvid; metallpindade
värvid, metallpakendite (konservikarbid, purgid, vaadid jm) katmiseks kasutatavad
lakkvärvid; autovärvid. Hilisemas otsuses2, kus koondumise osaliste äritegevus kattus
pulbervärvide osas, määratleti erinevate kaubaturgudena pulbervärvid ja vedelvärvid.
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10.12.2007 juhtum nr COMP/M.4853 – PPG / SigmaKalon
21.04.2010 juhtum nr COMP/M.5745 – AKZONOBEL/ ROHM AND HAAS POWDER COATING
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Koondumise teate esitaja hinnangul võivad erinevatesse kategooriatesse kuuluvad
tooted ostja seisukohalt vaadelduna kuuluda erinevatele kaubaturgudele. Samas,
kuivõrd enamik värvide ja laiemalt ehitusmaterjalide müügiga tegelevatest
ettevõtjatest pakub väga laia valikut värve, muuhulgas nii vedel- kui pulbervärve, võib
pakkumise seisukohalt käsitleda neid tooteid ühel tooteturul käibivatena. Värvide
hulgi- ja jaemüügi turu kitsamaks võimalikuks geograafiliseks käibimise alaks on
koondumise teate esitaja hinnangul kogu Eesti territoorium.
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda, jätab
Konkurentsiamet kaubaturgude täpse piiritlemise lahtiseks.
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 teates esitatud hinnangu kohaselt on koondumise osaliste turuosad
värvide hulgi- ja jaemüügis Eestis viimastel aastatel püsinud stabiilsetena, olles
hulgimüügis ligikaudu [0-5]% ning jaemüügis ligikaudu [10–20]%. Olulisemateks
konkurentideks värvide hulgimüügi turul on Tikkurila AS (turuosa ca [20-30]%),
Akzo Nobel Baltics AS (turuosa ca [20-30]%), Eskaro AS (turuosa ca [5-10]%),
Teraskompanjon AS (turuosa ca [5-10]%). Suuremateks konkurentideks värvide
jaemüügi turul on koondumise teate esitaja märkinud ehituskaupade müüjad: Bauhof
Group AS (turuosa ca [10-20]%), Rautakesko AS (turuosa ca [10-20]%), Espak AS
(turuosa ca [10-20]%), Optimera Estonia AS (turuosa ca [10-20]%).
Arvestades eeltoodut, ei teki käesoleva koondumise tulemusel ühelgi kaubaturul
horisontaalselt mõjutatud kaubaturge majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.
juuli 2006. a määruse nr 69 “Koondumise teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1
tähenduses, mille 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.
Käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda mitte ühelgi
koondumise osaliste äritegevusega seotud kaubaturul. Antud koondumine ei tekita
turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ühelgi kaubaturul, kus
tegutsevad käesoleva koondumise osalised, ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
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otsustan:
anda luba Teknos Group Oy ja OÜ Kemiflora Kaubandus 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
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