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Koondumisele nr 21/2018 MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
koos alamfondiga MCI.Techventures 1.0 / UAB Pigu ja Morele.net Sp. z o.o. loa
andmine
1. Koondumine
Poolas registreeritud investeerimisfondi MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty koos alamfondiga MCI.Techventures 1.0 (edaspidi MCI, registrikood RFI
347) volitatud esindaja esitas Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt MCI,
Poola kodanikud Michał Pawlik, Radosław Stasiak, Maciej Filipkowski, Läti äriühingud
SIA LTU Invest, SIA Gold Fish Fund ja DAINIAUS INVESTMENTS LTD sõlmisid
30.07.2018 investeerimis- ja aktsionäride lepingu (edaspidi Leping).
Lepingu osapooled on tehingu eelselt Poola äriühingu Morele.net. Sp. z o.o. (edaspidi
Morele) ja Leedu äriühingu UAB Pigu (edaspidi Pigu) aktsionärid. Tehingu eelselt teostab
MCI ühist valitsevat mõju Morele üle koos Morele praeguste suuremate aktsionäridega
Michał Pawlik ja Radosław Stasiak; ning Pigu üle koos praeguse suurema aktsionäri SIAga LTU Invest. Ühise valitseva mõju aluseks on kehtivad Morele ja Pigu aktsionäride
lepingud ja põhikirjad. Lepingu kohaselt asutab MCI Poolas piiratud vastutusega
äriühingu (edaspidi asutatav valdusühing) rahalise sissemakse tegemise teel. Asutatav
valdusühing võtab vastu otsuse suurendada aktsiakapitali ja emiteerida uued aktsiad. Uute
aktsiate märkimise õiguse saavad kõik Morele ja Pigu senised aktsionärid, kes annavad
asutatavale valdusühingule mitterahalise sissemaksena üle kõik neile kuuluvad Morele ja
Pigu aktsiad.
Tehingu järgselt kuuluvad 100% Morele aktsiatest ja 100% Pigu aktsiatest asutatavale
valdusühingule. Morele ja Pigu aktsionärid saavad asutatava valdusühingu aktsionärideks,
kusjuures MCI (osalusega […]%) saavutab asutatava valdusühingu üle ainuvalitseva mõju
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 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 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade
üle.
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KonkS § 20 punkti 4 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa
üle valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks MCI, Pigu ja Morele.
MCI on Poola investeerimisfond, mille üle teostab valitsevat mõju MCI Capital
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., mis omakorda kuulub (100%) Varssavi
börsil noteeritud ettevõtjale Private Equity Managers S.A. MCI omab osalusi peamiselt
Poola ettevõtjates, kes tegutsevad IT-valdkonnas ning kelle põhitegevusteks on arvutite
riistvara ja tarkvara tootmine ja müük ning sellega seotud teenuste osutamine, 3D
printerite müük ja multimeedia sisu voogedastamise lahenduste pakkumine ning ka ekaubandus. MCI valitseva mõju alla kuuluvatest ettevõtjatest omab Eestis käivet arvutite
riistvara ja tarkvara ning muu elektroonika hulgimüügiga tegelev MCI tütarettevõtja ABC
Data S.A.
Pigu on Leedu äriühing, mis tegeleb jaemüügiga internetis. Pigu opereerib veebipoodi
www.pigu.lt. Pigule kuulub 100%-line osalus Eesti äriühingus DLB Trading OÜ, mis
opereerib Eesti veebipoodi www.kaup24.ee.
Morele on Poola äriühing, mis tegeleb jae- ja hulgimüügiga internetis. Morele opereerib
Poola
veebipoode
https://www.morele.net/,
https://www.sklep-presto.pl/,
https://www.hulahop.pl/,
https://www.amfora.pl/,
https://www.pupilo.pl/,
https://www.digitalo.pl/, https://www.ubieramy.pl/, https://www.budujesz.pl/.
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,
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.
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 15protsendilise ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt
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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
protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
MCI fondide senised investeeringud ei ole olnud otseselt seotud Eestis tegutsevate
ettevõtjatega.
Pigu ja tema Eestis tegutsev tütarettevõtja DLB Trading OÜ ning Morele tegutsevad
jaekaubandusega, müües erinevaid kaupu veebipoodides, seega on koondumine seotud
jaemüügi sektoriga (EMTAK klassifikaatori kohaselt 4791 – jaemüük posti või interneti
teel). Morele tegeleb lisaks ka arvutite riistvara ja tarkvara ning muu elektroonika
hulgimüügiga äriklientidele ning Morele senine Eesti käive on tekkinud hulgimüügist
äriklientidele. Ka MCI valitseva mõju alla kuuluv ABC Data S.A. tegeleb arvutite
riistvara ja tarkvara ning muu elektroonika hulgimüügiga. Seega on koondumine seotud
ka arvutite jms hulgimüügiga (EMTAK klassifikaatori kohaselt 4651 – arvutite, arvuti
seadmete ja tarkvara hulgimüük).
Koondumise teate kohaselt ning Statistikaameti andmetel oli kogu Eesti jaekaubanduse
(v.a. mootorsõidukid ja mootorrattad) maht 2017. aastal 6 723,5 miljonit eurot, sh
jaemüük posti või interneti teel, millega tegelevad koondumise osalised, moodustas 239,4
miljonit eurot1.
Pigu (läbi DLB Trading OÜ) müügitulu jaemüügil posti ja interneti teel Eestis oli 2017.
aastal […] miljonit eurot ning seega osakaal kogu jaemüügist posti või interneti teel Eestis
ligikaudu [5-10]%.
MCI valitseva mõju alla kuuluv ABC Data S.A. tegeleb arvutite riistvara ja tarkvara ning
elektroonika toodete hulgimüügiga muuhulgas ka Balti riikides. Samuti on Morele senine
Eesti käive tekkinud arvutite riistvara ja tarkvara ning muu elektroonika hulgimüügist
(müük äriklientidele). See kaubaturg eelneb vertikaalselt Pigu jaekaubandustegevusele.
MCI hinnangul oli elektroonika hulgimüügi kaubaturu maht Eestis 2017. aastal 101,6
miljonit eurot. Võttes aluseks, et ABC Data S.A. 2017. aasta Eesti käive oli […] miljonit
eurot ja Morele Eesti käive oli […] miljonit eurot, oli ABC Data S.A. turuosa ligikaudu
[10-20]%. Seega, koondumise osaliste ühine turuosa arvutite riistvara ja tarkvara ning
muu elektroonika hulgimüügi kaubaturul Eestis oli ligikaudu [10-20]%.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturgusid Juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses ning koondumine ei mõjuta
oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole
kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.

1

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=KM020#

4
3.3

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.
Ühe koondumise osalise Pigu turuosa jaemüügil posti ja interneti teel moodustas 2017.
aastal ligikaudu [5-10]%.
Jaemüügiga posti ja interneti teel tegeleb mitmeid ettevõtjaid. Koondumise teates on
olulisimateks konkurentideks Eestis nimetatud Hobby Hall OY Eesti filiaal (Hansapost),
Antista AS (Euronics) ja 1A.EE OÜ (1A.EE).
Posti ja interneti teel jaemüügile eelneb vertikaalselt seotud arvutite riistvara ja tarkvara
ning muu elektroonika hulgimüügi kaubaturg. Sellel kaubaturul tegelevad koondumise
osalise MCI tütarettevõtja ABC Data S.A ja Morele, kelle osatähtsus arvutite riistvara ja
tarkvara ning muu elektroonika müügi kaubaturul Eestis oli 2017. aastal kokku ligikaudu
[10-20]%.
Koondumise teate kohaselt on ABC Data S.A. ja Morele olulisemad konkurendid Balti
riikides ALSO Holding AG (www.also.com; Eestis asuv tütarettevõtja ALSO Eesti OÜ),
ELKO Grupa AS (www.elkogroup.com või www.elko.ee, Eestis asuv tütarettevõtja
ELKO Eesti OÜ), Uždaroji akcine bendrove ACME KOMPIUTERIU KOMPONENTAI
ehk UAB ACC Distribution (www.accdistribution.eu, Eestis asuv tütarettevõtja ACC
DISTRIBUTION OÜ), TD Baltic UAB (tdo.tdbaltic.com või www.tdbaltic.ee, Eestis
asuv tütarettevõtja TD Baltic AS) ja F9 Distribution Baltic UAB (www.f9baltic.com,
Eestis asuv tütarettevõtja OÜ F9 Distribution Estonia OÜ).
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu kaubaturu 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 MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty koos
alamfondiga MCI.Techventures 1.0 / UAB Pigu ja Morele.net Sp. z o.o.
koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
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seadustikus sätestatud
teatavakstegemisest.

korras

30

päeva

jooksul,

arvates

käesoleva

otsuse

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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