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Koondumisele nr 19/2018 Eurovia SAS ja AS TREV-2 Grupp loa andmine

1. Koondumine
25.05.2018 esitas Prantsusmaal registreeritud äriühingu Eurovia SAS (registrikood
348 866 260 R.C.S. Nanterre) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt kavatseb Eurovia SAS omandada äriühingult BaltCap Private Equity Fund
L.P. (registrikood LP012587), Ülo Mõttuselt ja Halvor Laometsalt 76,483% AS TREV-2
Grupp (registrikood 10047362) aktsiatest.
Tehingu tulemusel omandab Eurovia SAS valitseva mõju AS-i TREV-2 Grupp üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 25.05.2018 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 Eurovia SAS ja AS TREV-2 Grupp.
Eurovia SAS kuulub ülemaailmselt tegutsevasse VINCI kontserni. Vinci SA on noteeritud
Euronext Pariisi börsil. VINCI kontserni kuuluvate ettevõtjate peamised tegevusalad on
kontsessioonid, ehitustöövõtt ja kinnisvaraarendus. Kontsessioonide raames on kontserni
tegevus jagatud erinevate valdkondade vahel, milleks on peamiselt kiirteede ehitus,
lennujaamade ehitus, raudteede ja staadionide ehitus. Vastava tegevusala sisuks on
transporditaristu ja avalike rajatiste projekteerimine, finantseerimine, ehitamine ja
haldamine avaliku ja erasektori partnerluskokkulepete raames. Ehitustöövõtu valdkond
jaguneb kolme ärisuuna vahel:
 Vinci Energies (energeetikaprojektide projekteerimine, teostamine, hooldus ja
haldamine ning infotehnoloogia teenuste osutamine);
 Eurovia SAS (transporditaristu ja linnakinnisvara arendusprojektide ehitamine ja

hooldus);
 Vinci Construction (hoonete ja erinevate rajatiste ehitamine).
Kinnisvaraga seonduvad tegevused hõlmavad kinnisvaraarendust, sh hoonete müüki ja
haldamist Vinci Immobilier kaudu.
VINCI kontsernil ei ole Eestis asutatud tütarettevõtjaid.
AS TREV-2 Grupp on Eestis registreeritud äriühing, mille põhitegevuseks on teehoid ning
taristuobjektide ja rajatiste ehitamine ja hooldamine. Lisaks teedeehitusele on AS TREV-2
Grupp tegev sildade ja raudteede ehituse valdkonnas, keskkonnaehituses (nt vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehituses), ehitusmaterjalide kaevandamises ning asfaldi ja
metallitoodete (peamiselt liikluskorraldusvahendite) tootmises.
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 2017. 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, 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-protsendilise
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.
Koondumise osalised ei tegutse horisontaalselt kattuvatel kaubaturgudel, mis hõlmaks Eesti
territooriumit. Kuigi mõlemad koondumise osalised tegelevad teehoiuga (teedeehitus, remont ja -hooldus), samuti asfaldisegude tootmisega, ei tegutse Eurovia SAS ega VINCI
kontserni ettevõtjad nendel turgudel Eestis.
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VINCI kontsern tegutses Eestis 2017. aastal üksnes kahe projekti raames tütarettevõtjate
SKE Support Services GmbH (asutatud Saksamaal) ja Cegelec a.s. (asutatud Tšehhis)
kaudu. Esimene projekt on seotud trammide kaasajastamise ja remondiga Tallinnas. Teine
projekt on seotud ohtlike veoste jaoks sobiva perrooni projekteerimise ja ehitusega Ämari
lennubaasis.
Konkurentsiamet nõustub koondumise teate esitajaga, et eelnimetatud kahe projekti raames
VINCI kontserni tegevus Eestis ja AS TREV-2 Grupp tegevusvaldkonnad kuuluvad
erinevatele tooteturgudele ning Eestis puuduvad koondumise osalistel horisontaalsed
kattuvused.
Eeltoodust tulenevalt puuduvad koondumise osalistel Juhendi tähenduses horisontaalselt
ning vertikaalselt mõjutatud kaubaturud.
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.
Käesoleva koondumise järgselt muutub AS TREV-2 Grupi üle valitseva mõju omamise
struktuur selliselt, et ainuvalitseva mõju omandab Eurovia SAS. Kuna koondumise osalised
ei tegutse horisontaalselt kattuvatel kaubaturgudel, mis hõlmaks Eesti territooriumit, siis ei
muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei tekita ega
tugevda 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 Eurovia SAS ja AS TREV-2 Grupp 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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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.
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