
 

 

 

 

 

 

OTSUS  

 10.06.2016 nr 5.1-5/16-025 

 

Koondumisele nr 14/2016 Saffron Holding A/S, DF Verwaltung GmbH 

& Co. KG ja DF World of Spices GmbH loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

24.05.2016 esitas Taanis registreeritud äriühingu Saffron Holding A/S ja Saksamaal 

registreeritud äriühingu DF Verwaltung GmbH & Co. KG volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid füüsiline isik Dieter Fuchs 

ja juriidilised isikud Dieter Fuchs Stiftung, DF Family Trust, DFS Beteiligungen GmbH, 

DF Verwaltung Beteiligungsgesellschaft mbH, Sauerklee A/S, DF Verwaltung GmbH & 

Co. KG, Saffron Holding A/S, Paulig Ltd. ja DF World of Spices GmbH 09.05.2016 

restruktureerimise ja stabiliseerimise kokkuleppe.  

 

Tehingu tulemusena kuulub Saksamaal registreeritud äriühing DF World of Spices GmbH 

(registrikood HRB 110874; edaspidi WoS) koondumise teate esitanud äriühingute Saffron 

Holding A/S (registrikood 26456495; edaspidi Saffron) ja DF Verwaltung GmbH & Co. 

KG (registrikood HRA 110593; edaspidi DF KG) ühise valitseva mõju alla 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 

 

Käesoleva koondumise järgselt muutub koondumise osaliste omandistruktuur vaid 

niivõrd, et füüsilise isiku Dieter Fuchs’i ainuvalitsev mõju DF KG kaudu WoS üle 

muutub Saffron ja DF KG ühiseks valitsevaks mõjuks WoS üle. 

 

Konkurentsiamet avaldas 24.05.2016 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. 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 või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks Saffron, DF KG ja WoS. 

 

Ärakiri 

Ei sisalda ärisaladusi 
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Saffron on valdusfirma, millel vahetu äritegevus puudub. Saffron kuulub Soome 

äriühingu Paulig Ab valitseva mõju all olevasse äriühingute gruppi, mis tegutseb 

toiduainete tootmise ja müügi valdkonnas ning mille tegevus on jaotatud nelja divisjoni: 

(i) kohv (röstitud kohv); (ii) maailma toidud ja maitseained (maitseained ja etnilised 

toidud); (iii) snäkid (tex-mex eined ning snäkid nagu tortillad, nachod, salsa-kastmed jne); 

ja (iv) naturaalselt tervislikud toidud (toiduained terviseteadlikele tarbijatele). 

 

Paulig grupi peamised müügiregioonid on Skandinaavia, Baltimaad, Venemaa, Kesk-

Euroopa ja Suurbritannia. Eestis müüb Paulig grupp tooteid kõigist neljast divisjonist. 

Lisaks omab Paulig Sauel tootmishoonet, kus toodetakse maitseaineid tarbijatele ja 

toitlustusteenuseid osutavatele klientidele, s.o toodetakse maitseaineid, mis on mõeldud 

lõpptarbijale ning mitte vaheproduktina toiduainetööstuses. Koondumise teate kohaselt 

müüdi Pauligi tööstuslike maitseainete divisjon 2015. aasta esimeses pooles Solina 

Group’ile. Pärast nimetatud tehingut ei müü Paulig grupp enam Eestis tööstusklientidele 

vürtse ega maitseaineid. 

 

DF KG on valdusfirma, millel vahetu äritegevus puudub ning mis on füüsilise isiku 

Dieter Fuchs’i ainuvalitseva mõju all. Koondumise teate kohaselt on Dieter Fuchs’i 

valitseva mõju alla kuuluvad teised äriühingud samuti vahetu äritegevuseta, välja arvatud 

WoS ning tema tütarettevõtjad. 

 

WoS ja tema valitseva mõju all olevad äriühingud (WoS grupp) tegutsevad 

rahvusvaheliselt toiduainete tootmise ja müügi valdkonnas, mis suuremas osas hõlmab 

maitseainete müüki edasimüüjatele ja tööstuses tegutsevatele kasutajatele. Eestis tegutseb 

WoS üksnes maitseainete ja -taimede hulgimüügiga tööstusklientidele. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe 

koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste 2015. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise 

osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub 

nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

 

3.2 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. 

 

WoS grupp ei paku ühtki toodet, mida pakub Eestis Paulig. Paulig grupi müüdud 

maitseained on mõeldud lõpptarbijale (nt toitlustusteenuste pakkujatele või eraisikutele, 

kes ostavad maitseaineid toiduvalmistamiseks). WoS-i grupi poolt Eestis müüdavad 
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maitseained on aga vahetoodeteks, mida kasutatakse toiduainete tööstuses erinevate 

toiduainete (näiteks majoneesid) valmistamisel.  

 

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. 

 

 

4. 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. 

 

Konkurentsiameti hinnangul ei teki koondumise osaliste tegevuse 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 Saffron Holding A/S, DF Verwaltung GmbH & Co. KG ja DF World of 

Spices GmbH 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/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

Konkurentsiameti 10.06.2016 otsuse nr  

5.1-5/16-025 ärakiri on samane originaaliga.  

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 05.07.2016 


