
 
 
 
OTSUS 21.08.2014.a nr 5.1-5/14-023 
 
 
Koondumisele nr 10/2014  Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv / A&G 
Kaubanduse Aktsiaselts loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
07.08.2014 esitas Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv (edaspidi TTK, 
registrikoodiga 10151355) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, 
mille kohaselt TTK omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)  
§ 2 lg 4 tähenduses A&G Kaubanduse Aktsiaseltsi (edaspidi A&G Kaubandus, 
registrikoodiga 10451293) üle ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS  
§ 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Koondumise osalised esitasid Watson Group OÜ, Aktsiaselts A&G ja TTK vahel 
01.08.2014 sõlmitud A&G Kaubanduse aktsiate müügilepingu, mille jõustumise 
järgselt omandab TTK 100%-lise osaluse A&G Kaubanduse aktsiakapitalist. 
 
Konkurentsiamet avaldas 08.08.2014 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 osalisteks 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 TTK ja A&G Kaubandus. 
 
TTK on TTK kontserni emaettevõtja. TTK kontserni kuuluvad OÜ TTK 
Investeeringud ja OÜ TTK Kultuurikeskus. TTK kuulub Eesti tarbijate ühistuid 
ühendavasse keskorganisatsiooni Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (ETK). ETK 
liikmeteks on 19 tarbijate ühistut üle kogu Eesti, millel on omakorda kokku ligi  
83 000 ühistu liiget. ETK kauplused on koondunud Maksimarketi, Konsumi, A ja O 
ning Ehituskeskuse kaubamärkide alla. TTK jaekaubanduslik äritegevus piirneb Tartu 
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linna ja selle ümbruskonnaga. TTK opereerib 2 Maksimarketit, 6 Konsumit ning  
12 A ja O kauplust, mis müüvad peamiselt toidu- ja esmatarbekaupasid. 
Ehituskeskuse kaupluseid TTK piirkonnas ei ole. Kinnisvara alaselt tegeleb TTK 
kinnisvara arenduse, väljaüürimise ja haldusega.  
 
A&G Kaubanduse peamiseks tegevusalaks on vabaajarõivaste jaemüük. A&G-l on 
kauplused üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas.  
 
 
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 2013. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja 
koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 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. 
 
TTK peamised tegevusalad on toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük ning kinnisvara 
alane tegevus. A&G Kaubanduse peamiseks tegevusalaks on vabaajarõivaste 
jaemüük.  Koondumise teate kohaselt müüakse TTK poolt opereeritavates Tartu 
Maksimarketi kauplustes küll vähesel määral pesu ja sokke, kuid see moodustab 
marginaalse osa Maksimarketis müüdavatest kaupadest. A&G Kaubandus müüb 
peamiselt meeste, naiste ja laste moerõivaid.  Seega tekib käesoleva koondumise 
osaliste tegevuste vahel Eestis vaid marginaalne horisontaalne kattuvus ning  
puuduvad vertikaalsed seosed. 
 
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt 
mõjutatud kaubaturge ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda 
ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul 
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. 
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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. 
 
Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 
muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv ja A&G Kaubanduse 
Aktsiaseltsi 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. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Märt Ots 
Peadirektor 


