
 
 

 

OTSUS 04.07.2014.a nr 5.1-5/14-018 

 

 

Koondumisele nr 06/2014 UAB SANITEX, UAB Officeday, SIA Officeday Latvia 

ja SIA E-SAVE loa andmine 

 

 

Koondumine 

 

16.06.2014 esitas UAB „SANITEX“ (edaspidi Sanitex, registreeritud Leedu Vabariigi 

äriregistris registrikoodiga 110443493), UAB „Officeday“ (edaspidi Officeday, 

registreeritud Leedu Vabariigi äriregistris registrikoodiga 124931353), SIA 

„Officeday Latvia“ (edaspidi Officeday Latvia, registreeritud Läti Vabariigi 

äriregistris registrikoodiga 40003249449) ja SIA „E-SAVE“ (edaspidi E-SAVE, 

registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 40103174189) volitatud 

esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Sanitex omandab 

valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses Officeday, 

Officeday Latvia ja E-SAVE üle ning antud juhul on tegemist koondumisega  

KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

Koondumise osalised esitasid Sanitexi ja SIA Aigas Holding (edaspidi Aigas Holding, 

registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 40003813216) vahel 

09.05.2014 sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu, mille jõustumise järgselt omandab 

Sanitex 100%-lise osaluse Aigas Holdingu tütaräriühingutes Officeday, Officeday 

Latvia ja E-SAVE. 

 

Officeday Latvia tütarettevõtja on Officeday Estonia OÜ (edaspidi Officeday Estonia, 

registrikood 11279502), seega omandab Sanitex kaudselt valitseva mõju Officeday 

Estonia üle.  

 

Konkurentsiamet avaldas 17.06.2014 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.  
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KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa 

üle omandatakse valitsev mõju. 

 

Seega on koondumise osalisteks Sanitex, Officeday, Officeday Latvia ja E-SAVE. 

 

Sanitexi põhikirja kohaselt on peamisteks tegevusaladeks toidu- ja muude toodete 

hulgi- ja jaemüük. Sanitexi kontserni kuulub emaettevõtjana Sanitex ja tema 

tütaräriühingud. Sanitexi kontserni kuulub ka Eestis 23.04.2010 asutatud 100%-lises 

omandis olev tütaräriühing SANITEX Estonia OÜ (edaspidi Sanitex Estonia, 

registrikood 11931003), mille põhitegevusalana on äriregistri teabesüsteemis 

märgitud mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine. Koondumise teate kohaselt 

Sanitex kontsern Eestis bürootarvete müügiga ei tegele. 

 

Officeday peamisteks tegevusaladeks on kirja- ja bürootarvete hulgi- ja jaemüük, 

samuti toodete müük koos klientidele kohaletoimetamisega. Koondumise teate 

kohaselt Officeday ise vahetult Eestis ei tegutse.  

 

Officeday Latvia peamisteks tegevusaladeks on büroo- ja kirjatarvete hulgi- ja 

jaemüük, samuti toodete müük koos klientidele kohaletoimetamisega. Eestis tegutseb 

Officeday Latvia läbi oma 100%-lise osalusega tütaräriühingu Officeday Estonia.  

 

Officeday Estonia esmakande aeg äriregistri teabesüsteemis on 11.08.2006 ning 

põhitegevusalana on märgitud paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandus-

väljaannete hulgimüük ning lisategevusalana spetsialiseerimata hulgikaubandus.  

 

E-SAVE äriühingul on kaks filiaali – SIA “E-SAVE” Eesti filiaal (edaspidi E-SAVE 

Eesti, registrikood 12444570), mis tegutseb Läti Vabariigi seaduste alusel ja mille 

põhitegevusalana on äriregistri teabesüsteemis märgitud jaemüük posti või interneti 

teel ning SIA “E-SAVE” filialas, mis on loodud Leedu Vabariigi seaduste alusel 

registrikoodiga 302989007 ning mille peamiseks tegevusalaks on kirja- ja 

bürootarvete jaemüük interneti vahendusel. E-SAVE Eesti esmakanne äriregistrisse 

on tehtud 26.03.2013 ning filiaalil 2013. aastal majandustegevus puudus. 

 

Käesoleva koondumise järgselt omandab Sanitex valitseva mõju Officeday, Officeday 

Latvia ja E-SAVE üle. Koondumise käigus läheb Sanitexile üle ka kaudne valitsev 

mõju Officeday Estonia üle, mis on Officeday Latvia 100%-lises omandis olev 

tütaräriühing. 

 

 

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. 
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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. 

 

Sanitexi peamised tegevusalad on pakendatud toidu- ja muude kaupade, tubaka- ja 

alkoholitoodete müük ja logistikateenused. Täpsemalt tegeleb Sanitex 

kiirestikäibivate tarbekaupade distributsiooni ja logistikateenuste pakkumisega. 

Sanitexi tegevus hõlmab muuhulgas ka bürootarvete hulgi- ja jaemüüki, samuti müüki 

koos kliendile kohaletoimetamisega, kuid Eestis Sanitex ega Sanitex Estonia 

bürootarvete müügiga ei tegele. Sanitex Estonia peab oma peamisteks konkurentideks 

Eestis kiirestikäibivate tarbekaupade hulgimüügi ja logistika turul Kaupmees & Ko 

AS-i, Eugesta Eesti AS-i, PRIKE AS-i, Jungent Group AS-i ning VIA 3L AS-i. 

Koondumise osalised hindavad Sanitex Estonia turuosaks nimetatud kaubaturul alla 

5%. 

 

Officeday Estonia tegevusaladeks on büroo- ja kontoritarvete import, vahendus ja 

müük; tehnika import, vahendus ja müük; mööbli import, vahendus ja müük ning 

konsultatsiooni-, transpordi- ja logistikateenuste osutamine. Officeday Estonia 

suuremad konkurendid bürootarvete turul on Antalis AS, Infotark AS, Charlot OÜ, 

BDP Eesti OÜ. Koondumise osalised hindavad Officeday Estonia turuosaks 

nimetatud kaubaturul 8%. 

 

E-SAVE tegutseb Eestis läbi oma filiaali E-SAVE Eesti ning tema peamiseks 

tegevusalaks on märgitud büroo- ja kontoritarvete müük eraisikutele ja väikestele 

ettevõtjatele internetipoe vahendusel. Konkurentsiametile esitatud info kohaselt ei ole 

filiaal oma majandustegevust Eestis veel alustanud. 

 

Eeltoodust tulenevalt puuduvad koondumise osalistel käesoleva koondumisega seotud 

horisontaalselt ja vertikaalselt mõjutatud kaubaturud. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur ei muutu ning koondumine ei 

mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud 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. 

 

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.  
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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 UAB SANITEX, UAB Officeday, SIA Officeday Latvia ja  

SIA E-SAVE 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 6
1
 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  

 


