KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses Inchcape Motors Estonia OÜ (edaspidi Inchcape) poolt
valitseva mõju omandamisega AS-i United Motors (edaspidi United Motors) mootorsõidukite
jaemüügi ettevõtte üle.
Inchcape sõlmis 10. mail 2017. a lepingu, mille eesmärk on omandada AS-ilt United Motors
(registrikood 10527085) AS-i United Motors mootorsõidukite jaemüügi ettevõtte (edaspidi Tehing).
Tehinguga omandab Inchcape AS-i United Motors mootorsõidukite jaemüügi alase äritegevuse
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel. AS United Motors säilitab oma äritegevuse Peetri
esinduses. Tegemist on koondumisega, mis kujutab endast ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist
teise ettevõtja osa üle vastavalt KonkS § 19 lg 1 p le 2.
Inchcape Motors Estonia OÜ on Jaguari, Land Roveri ja Mazda sõiduautode ametlik müügi-, hooldusja remondikeskus. Inchcape’i põhitegevuste hulka kuuluvad Eestis ka kere- ja värvitööd, varuosade ja
lisatarvikute jaemüük ja paigaldus ning uute Jaguari, Land Roveri ja Mazda autode kõrval ka eri marki
kasutatud autode müük. Inchcape’il on Eestis vaid üks esindus, mis asub Tallinna lähedal Peetris.
Kogu Inchcape’i kontserni emaettevõtja on maailma üks juhtivaid kvaliteet- ja luksusautomarkide
hulgi- ja jaemüüjaid Inchcape Plc, mille peakorter asub Ühendkuningriigis. Inchcape’i kontsern
tegutseb 29 riigi turgudel Põhja-Aasias, Lõuna-Aasias, Australaasias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja
Euroopas. Kontserni põhitegevuseks on mootorsõidukite levitamine ja jaemüük, sh uute ja kasutatud
autode müük ja müügijärgne teenindus, sealhulgas remont ja hooldus ning varuosade ja lisatarvikute
müük.
Inchcape’i
kohta
leiab
lisainformatsiooni:
http://www.inchcape.ee/
ja
http://www.inchcape.com.
United Motors AS tegutseb Eestis autode impordi ja müügi alal. United Motors on alates aastast 2000
olnud Eestis BMW kaubamärgi esindaja ja alates aastast 2002 MINI kaubamärgi esindaja. United
Motorsi põhitegevuseks on BMW kontserni poolt toodetud sõiduautode ja mootorrataste jaemüük ja
teenindus Eestis. Lisaks BMW ja MINI sõidukitele tegeleb United Motors alates 2006. aastast ka KIA
sõidukite müügiga ning talle kuulub kaks KIA müügiesindust: Pärnus ja Kohtla-Järvel. United
Motorsil on Eestis viis müügiesindust. United Motorsil on viis tütarettevõtjat, mis tegelevad kas
kinnisvara rendi- ja haldusteenuste osutamisega või neil puudub hetkel majandustegevus. United
Motorsi emaettevõtja on Belmot AG, Šveitsis asuv valdusettevõtja, mille ainsaks tütarettevõtjaks on
AS United Motors. United Motors AS kohta leiab lisainformatsiooni: http://www.unitedmotors.ee/.
Inchcape’i kontsern soovib laiendada Eestis oma sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite jaemüügi alast
tegevust. Inchcape’i põhitegevusalaks on jätkuvalt sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite jaemüük.
Tehinguga soovib Inchcape suurendada oma müügiesinduste arvu ja territoriaalset katvust Eestis ning
laiendada Eestis esindatavate automarkide valikut.
Käesoleval juhul puuduvad horisontaalselt või vertikaalselt mõjutatud kaubaturud Koondumise teate
esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.

