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Koondumisele nr 16/2016 NL Fashion Eesti OÜ / RIFF OÜ ettevõtja osa loa
andmine

1.

Koondumine

30.05.2016 esitas NL Fashion Eesti OÜ (registrikood 12529533; edaspidi NL) volitatud
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid NL ja RIFF OÜ
(registrikood 12379045; edaspidi RIFF) 30.05.2016 müügilepingu. Lepingust tulenevalt
omandab NL kogu River Island Clothing Co. Limited-ga sõlmitud frantsiisilepinguga
seotud äritegevuse, välja arvatud lepingu alusel tehingust välja jäetavad varad, lepingud,
õigused ja kohustused.
Tehingu tulemusena omandab NL valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) §
2 lg 4 tähenduses RIFF ettevõtja osa üle, mis koosneb River Island Eesti kauplustest ning
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 30.05.2016 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 koondumise osalisteks NL ja RIFF.
NL on äriühing, millel käesoleval hetkel majandustegevus puudub. NL on Aktsiaselts Fifaa
(registrikood 10222434) poolt omandatud 26.05.2016 antud koondumise läbiviimiseks.
Aktsiaselts Fifaa on Eestis registreeritud äriühing, mille põhitegevusalaks on
reklaamrõivaste ja -kaupade, suveniiride ning spordi-, matka- ja vabaajakaupade jae- ja
hulgimüük Eestis. Aktsiaselts Fifaa aktsiad jagunevad võrdselt füüsiliste isikute Are Altraja
(isikukood 37012122731) ja Anti Kalle (isikukood 37005140304) vahel. Aktsiaselts Fifaa
kontrolli all olevad ettevõtjad SIA Ervitex ja UAB Fifaa Baltic tegutsevad Lätis ja Leedus
samadel tegevusaladel. Aktsiaselts Fifaa on Sketchers, AND1, Spalding, Russel Athletic,
Clique ja Peak kaubamärki kandvate toodete ametlik edasimüüja Baltikumis. Ühtlasi

opereerib Fifaa Dune London kaubamärki kandvaid, jalatsite ja kottide jaemüügile
spetsialiseerunud kauplusi Eestis.
Aktsiaselts Fifaa kontrolli all on Aktsiaselts Marsten Marketing, mille põhitegevusalaks on
spordi-, matka- ja vabaajakaupade hulgimüük Eestis. Aktsiaselts Marsten Marketing
esindab Eestis kaubamärki Vans kandvaid tooteid. Aktsiaselts Fifaa kontrolli all on PF
Kaubandus OÜ, mis opereerib aksessuaare müüvaid Parfois kaubamärki kandvaid kauplusi.
Anti Kalle ja Are Altraja ühise valitseva mõju alla kuulub Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ, mis
opereerib Kõrvemaal puhke- ja vabaajakeskust. Anti Kalle ja Are Altraja ühise valitseva
mõju alla kuulub Agrofarm Holding OÜ, mis ise äritegevust ei oma, kuid mille valitseva
mõju alla kuuluvad AS TERRAX ja AS Teedla Mõis tegelevad piima tootmise ja müügiga
ning teravilja kasvatamise ja müügiga.
Are Altraja valitseva mõju all on Werrew OÜ, mis pakub majutusteenuseid.
Anti Kalle ja Are Altraja kontrolli alla kuulub veel AS Jalajälg. AS Jalajälg 100% aktsiatest
kuulub OÜ-le H & F. OÜ-st H & F omab 50% OÜ Futbol (100% Are Altraja omandis) ja
50% OÜ Hakkei (100% Anti Kalle omandis). AS-i Jalajälg põhitegevusalaks on spordi-,
matka- ja vabaajakaupade jae- ja hulgimüük Baltikumis. AS Jalajälg esindab Baltikumis
kaubamärki Nike kandvaid tooteid.
OÜ H & F omab ka 40% AS-i Sportland International Group aktsiatest. Antud äriühing
ning tema kontrolli all olevad ettevõtjad tegelevad spordi-, matka- ja vabaajakaupade jaeja hulgimüügiga Baltikumis.
RIFF on äriühing, mille põhitegevusala on rõivaste jaemüük. RIFF-i koostööpartneriks on
Inglise firma River Island Clothing Co Limited ning koostöövormiks on frantsiis. RIFF
opereerib River Island kaubamärki kandvaid kauplusi ning teostab moekaupade jaemüüki
nende kaupluste vahendusel. River Island Eesti kaupluste tegevus seondub valdavas
enamuses valmisrõivaste müügiga ning väiksem osa käibest pärineb jalanõude või muude
toodete müügist. Koondumise eelselt opereerib RIFF kahte River Island kauplust Eestis,
Viru ja Ülemiste kaubanduskeskustes Tallinnas.
Koondumise järgselt opereerib River Island Eesti kauplusi NL.

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 2014. a 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
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KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja 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.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate
esitamise juhendi (edaspidi Juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega
samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15% ühise turuosa.
Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks iga
kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse kontserni
kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine
koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise
individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25%, olenemata sellest, kas
nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
NL-i, Aktsiaseltsi Fifaa, AS-i Jalajälg ning nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate
peamine majandustegevus Eestis seondub rõivaste ja rõivalisandite hulgimüügiga
(EMTAK 46421) ning jalatsite hulgimüügiga (EMTAK 46422), milles oluline osa
moodustavad spordi-, matka- ja vabaajakaubad. Antud kaubaturul tegutsemine seondub
mitmete rahvusvahelisi kaubamärke kandvate spordi- ja vabaajakaupade maale toomisening hulgimüügiga. Sellised kaubamärgid on muuhulgas Nike, Vans, AND1, Sketchers,
Russel Athletic jne.
Samuti tegutsevad NL, Aktsiaselts Fifaa, AS Jalajälg ning nendega samasse kontserni
kuuluvad ettevõtjad jaemüügi tasandil, põhitegevuseks on rõivaste jaemüük (EMTAK
47711), jalatsite ja nahktoodete jaemüük (EMTAK 47721). Nimetatud tootegruppidest
põhilise osa moodustavad spordi-, matka- ja vabaajatooted. AS Jalajälg tegeleb veel lisaks
sporditarvete jaemüügiga (EMTAK 47641).
Ühtlasi NL-iga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad pakuvad müügiks Dune London
kaubamärgi alla kuuluvates kauplustes jalanõusid ja käekotte ning Parfois kaubamärgi all
moeaksessuaare.
Omandatava ettevõtja osa, River Island Eesti kaupluste põhiliseks tegevuseks on rõivaste
jaemüük (EMTAK 47711). River Island Eesti kauplused pakuvad müügiks laia valikut
erinevaid River Island kaubamärki kandvaid moekaupu, valdavas enamuses rõivaid
naistele, meestele ja lastele. River Island Eesti kauplused pakuvad väiksemas ulatuses
müügiks ka teisi tooteid.
Seega tekib horisontaalne kattuvus koondumise osaliste tegevuste vahel põhiliselt rõivaste,
jalatsite ja nahktoodete jaemüügi osas. Samas on koondumise osalised spetsialiseerunud
erinevatele tootegruppidele, River Island Eesti kaupluste poolt pakutakse moekaupu ning
NL, Aktsiaselts Fifaa, AS Jalajälg ja nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad on
põhiliselt spetsialiseerunud spordi-, matka- ja vabaajakaupadele.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur oluliselt ei muutu ning koondumine ei
mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole
kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.
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Käesoleva koondumise hindamisel analüüsitakse konkurentsiolukorda ja koondumise
osaliste turuosade suurusi rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüügi kaubaturul.
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.
Tuginedes Statistikaameti1 andmetele oli rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüügi kogu
tulu 2014. aastal ligikaudu 260 miljonit eurot. Koondumise osaliste esitatud andmete
kohaselt kujuneb koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate
rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüügi mahuks ligikaudu […] miljonit eurot. Kuivõrd
koondumise osaliste ühine turuosa jääb ka kitsama võimaliku turumääratluse korral alla
3%, puuduvad horisontaalselt mõjutatud kaubaturud Juhendi tähenduses.
Konkurentsiameti hinnangul ei muutu käesoleva koondumise tulemusena kaubaturgude
struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. 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 NL Fashion Eesti OÜ ja RIFF OÜ ettevõtja osa 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.
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