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Koondumisele nr 15/2014 Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR /
SIA Storent Holding loa andmine

Koondumine
17.10.2014 esitas Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR (edaspidi
DCEF III; registreeritud Luksemburgi äriregistris registrikoodiga B 164443) volitatud
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Perle
Consultancy Ltd, Torrini Ltd ja AS Storent Investments 17.10.2014 SIA Storent
Holding (edaspidi Storent; registreeritud Läti äriregistris registrikoodiga
40103620301) osade ostu-müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab DCEF III
valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses Storenti üle
ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 20.10.2014 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 DCEF III ja Storent.
DCEF III on Darby investeerimisgrupi 2011. aastal loodud Euroopa fond. Darby
investeerimisgrupi moodustab Darby Overseas Investments Ltd, mis on Ameerika
Ühendriikide investeerimisgrupi Franklin Templeton Investments erakapitalifond, mis
keskendub erakapitalil põhinevatele investeeringutele Aasias, Kesk- ja Ida-Euroopas
ning Lõuna-Ameerikas. Euroopas tegutsevad Darby investeerimisgrupi kaks fondi
DCEF III ja Darby Converging Europe Mezzanine Fund (edaspidi DCEMF).
Koondumise teate kohaselt hakkab DCEF III nimel osalust hoidma tema
Luksemburgis registreeritud tütarettevõtja Levina Investments S.à r.l.
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Eestis omavad käivet Darby investeerimisgrupi DCEMF fondi tütaräriühingud SIA
Rigas Piensaimnieks (edaspidi Rigas Piensaimnieks) ja AS Eskaro (edaspidi Eskaro
Eesti).
Storent on Lätis loodud valdusettevõte, mis Eestis, Lätis ja Leedus asuvate
tütaräriühingute kaudu moodustab juhtiva ehitus- ja tööstusseadmete rendifirma
Baltikumis. Storent omab ulatuslikku rendivõrku kõigis kolmes Balti riigis.
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.a 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.
Darby investeerimisgrupi Eestis tegutsevad äriühingud on Rigas Piensaimnieks ja
Eskaro Eesti. Koondumise teate kohaselt toodab ning müüb Rigas Piensaimnieks
Kārumsi kaubamärgi all glasuurkohukesi, desserte, jogurteid, pudingeid, toorjuustu,
piima, keefirit, koort ning võid. Eskaro Eesti kuulub majandusaasta aruande kohaselt
Rootsi Eskaro Group AB kontserni ning valmistab värve, lakke, pahtleid,
puidukaitsevahendeid, liime ja muid materjale. Storenti Eestis tegutsev tütarettevõte
tegeleb ehitus- ja tööstusseadmete rentimisega.
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.
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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 Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR ja SIA Storent
Holding 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.
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