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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Feenoks on otsustanud alkoholikaupluste pidamisest loobuda. Koondumise peamiseks 

põhjuseks on Feenoks OÜ kavatsus lahkuda alkohoolsete jookide jaemüügiturult. 

Eeltoodu annab Arzak OÜ-le võimaluse omandada vastav alkohoolsete jookide müümisele 

spetsialiseeruv alkoholikaupluste kett, sh siseneda turule Tartu linnas. 

 

Koondumise aluseks on Arzak OÜ ühelt poolt ning teiselt poolt OÜ Feenoks vahel 

sõlmitud ettevõtte müügileping, mille alusel Arzak OÜ omandab OÜ-lt Feenoks ettevõtte, 

mis koosnevad varast, õigustest, kohustustest, lepingutest ja töötajatest, mille abil OÜ 

Feenoks peab alkohoolsete jookide müügile spetsialiseeruvaid kaupluseid Tallinnas ja 

Tartus. Seega omandab Arzak OÜ ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 

punkti 2 tähenduses OÜ Feenoks osa üle. 

 

Koondumise osalisteks on Arzak OÜ ühelt poolt ning OÜ Feenoks (kelle osa 

omandatakse) teiselt poolt (KonkS § 20 punktid 2 ja 4). 

 

Kuna koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad, siis 

allub koondumine koondumise kontrollile.  

 

 OÜ Feenoks äritegevus 

Feenoks tegeleb alkohoolsete jookide jaemüügiga Eestis läbi Tallinnas ja Tartus asuvate 

kaupluste.  

Lisaks alkohoolsetele jookidele müüakse OÜ Feenoks kauplustes ka tubakatooteid, 

karastusjooke (limonaadid, siidrid ja veed) ning mõningaid toidukaupasid.  

 

 Arzak OÜ äritegevus 

 

Arzak OÜ on alkoholikaupluste keti „Feenoks“ omandamiseks ja edasiseks käitamiseks 

asutatud ettevõte, millel eelnev majandustegevus puudub (special purpose vehicle). 

Arzak OÜ-ga on valitseva mõju kaudu seotud järgmised ettevõtjad:  

 

1) Alkoprof OÜ, mille tegevuseks on kange alkoholi ja veinide maaletoomine ning 

hulgimüük Eestis; 

 

2) Glak OÜ, mille tegevuseks on lahtise õlle müük kauplusteketis "Õllekraan"; 

 

3) Naltu OÜ, mille tegevuseks on 23-st alkoholikauplusest koosneva kaupluseketi 

"Araxes" pidamine Eestis. Lisaks alkohoolsetele jookidele müüakse kauplustes ka 

tubakatooteid, karastusjooke ja mõningaid toidukaupasid. 

 

 

 Horisontaalsete kattuvuste ja vertikaalsete seoste puudumine 

 

Koondumine on seotud järgmise tegevusalaga: toidukaupade (sh alkohoolsete jookide) ja 

tubakatoodete jaemüük Eestis; alkohoolsete jookide hulgimüük Eestis. 

 

Seega on koondumisega seotud majandusharudeks tarbekaupade müük ja 

tarbijateenuste osutamine Eestis. 
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Koondumise osaliste tegevuste vahel on kattuvus toidukaupade (sh alkohoolsed joogid) 

ja tubakatoodete jaemüügi osas. Horisontaalselt mõjutatud turud konkurentsiseaduse 

tähenduses siiski puuduvad, kuna koondumise osaliste ühine turuosa ei ületa 15% ühegi 

kattuva tegevuse osas. 

 

OÜ-l Feenoks tegevusvaldkonnal on vertikaalne seos OÜ-ga Arzak valitseva mõju kaudu 

seotud Alkoprof OÜ alkohoolsete jookide maaletoomise ja hulgimüügi alase tegevusega. 

Kuna Alkoprof OÜ turuosa ei üle 25%, ei ole tegemist vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuga konkurentsiseaduse tähenduses. 

 

Lähtudes eelöeldust ei mõjuta käesolev koondumine märkimisväärselt 

konkurentsiolukorda ega turustruktuuri ühelgi kaubaturul. 


