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Koondumismenetluse nr 18/2014 Aktsiaselts Talot ja Rudus Aktsiaselts osa
lõpetamine

31.10.2014 esitas Aktsiaselts Talot (edaspidi Talot; registrikoodiga 10349057)
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Talot ja Rudus
Aktsiaselts (edaspidi Rudus; registrikoodiga 10087031) 22.10.2014 ettevõtja osa ostumüügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab Talot valitseva mõju konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses Ruduse osa üle ning antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 03.11.2014 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 osaliseks 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 Talot ja Rudus.

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.
Vastavalt Konkurentsiseaduse § 24 lõikele 3 ja Koondumise osaliste käibe arvutamise
juhendi (majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määrus nr 68)
§ 2 lõikele 7 võetakse ettevõtja osa käibe arvutamisel arvesse ainult ettevõtja selle osa
käive, mille suhtes tehing sooritati.
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Koondumise teate kohaselt moodustas omandatava ettevõtja osa 2013. aasta käive
1 438 000 eurot, seega käesoleva koondumise puhul ei ületa omandatava ettevõtja osa
käive konkurentsiseaduses sätestatud käibemäärasid.
Eelnevast järeldub, et käesoleval juhul ei ole täidetud KonkS § 21 lõikes 1 koondumise
kontrolli kohaldamise eelduseks olevad käibekriteeriumid. Seetõttu, juhindudes KonkS
§ 27 lg 1 punktist 3
otsustan:
lõpetada Aktsiaselts Talot ja Rudus Aktsiaselts osa koondumise menetlus, kuna
KonkS § 21 kohaselt seda koondumist ei kontrollita.
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.
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