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24.07.2018 nr 5-5/2018-049

Koondumisele nr 27/2018 UAB Penktoji Projekto Bendrove / SIA „1A grupa“
loa andmine

1.

Koondumine

11.07.2018 esitas Leedus registreeritud UAB Penktoji Projekto Bendrove
(registrikood 303686899) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt sõlmisid UAB Penktoji Projekto Bendrove ja Lätis registreeritud SIA
„MZ Investments“ (registrikood 40203150524), SIA „GS“ (registrikood
41503081767) ja SIA „KP Investments“ (registrikood 40203149188) 19.06.2018
aktsiate müügilepingu.
Tehingu tulemusena omandab UAB Penktoji Projekto Bendrove valitseva mõju Lätis
registreeritud äriühingu SIA „1A grupa“ (registrikood 40203150524) üle ning samas
ka tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate üle, sh Eestis registreeritud äriühingu
1A.EE OÜ (registrikood 11786222) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 11.07.2018 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 kohaselt 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle
osa üle valitsev mõju omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks Penktoji Projekto Bendrove ja SIA „1A grupa“.
UAB Penktoji Projekto Bendrove on valdusettevõtja, kelle üle omavad ühiselt
valitsevat mõju Soomes registreeritud Kesko Oyj ning füüsilised isikud Artūras
Rakauskas ja Augustinas Rakauskas (isikud koos edaspidi „Rakauskase perekond“).
Kesko Oyj (edaspidi Kesko) on börsiettevõtja, mille põhitegevusteks on toiduainete,
ehituskaupade, tehniliste- ja kodukaupade ning sõidukite müük. Kontsern tegeleb veel
erinevate masinate ning elektrikaupade müügiga. Kesko kontserni tegevus on
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kontsentreeritud peamiselt Soome, kuid tegutsetakse ka teistes Skandinaavia maades,
Baltikumis, Poolas, Venemaal ja Valgevenes. Kontserni kuuluvad ja valitseva mõju
kaudu seotud ettevõtjad tegutsevad Eestis alljärgnevatel tegevusaladel:
 Konekesko Oy (Eesti tütarettevõtja Konekesko Eesti AS) tegeleb traktorite,
kombainide, haagiste, põlluharimismasinate, ehitusmasinate, metsamasinate,
tee-ehitusmasinate ning laotõstukite müügiga ning teenuste osutamisega;
 VV Auto Group Oy impordib Eestisse SEAT-i kaubamärki kandvaid
sõiduautosid;
 Onninen Oy tütarettevõtja Eestis, Onninen AS, müüb Eestis kütte-, veevärgi-,
konditsioneer- ning elektriseadmeid;
 Fiesta Real Estate AS tegeleb enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja
käitusega;
 Punane Project OÜ on 19.06.2018 asutatud äriühing, mille põhitegevuseks on
enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Kesko ning „Rakauskase perekonna“ ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja UAB
„Kesko Senukai Lithuania“ Eesti tütarettevõtja Kesko Senukai Estonia AS tegeleb
ehitus- ja kodukaupade jae- ja hulgimüügiga K-Rauta kaubamärki kandvates
poodides, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Kuressaares, Võrus ja
Valgas. Ettevõtja tegeleb ka kaupade müügiga internetipoe vahendusel. 2017. aastal
asutas UAB Penktoji Projekto Bendrove tütarettevõtja KSenukai Digital OÜ, kelle
põhitegevuseks on reklaami vahendamine meedias.
SIA „1A grupa“ kuulub koondumise eelselt Lätis registreeritud äriühingutele SIA
„MZ Investments“ (57,5%), SIA „KP Investments“ (25,39%) ja SIA „GS“ (17,11%).
SIA „1A grupa“ valitseva mõju all on Lätis registreeritud äriühing SIA Mobilukss,
Leedus registreeritud äriühing UAB 1A.LT ja Eestis registreeritud äriühing 1A.EE
OÜ. SIA „1A grupa“ on valdusühing ning tema valitseva mõju all olevate
tütarettevõtjate põhitegevuseks on jaemüük internetipoes www.1a.ee, mis on
spetsialiseerunud
põhiliselt elektroonikakaupade (telerid, arvutid, telefonid,
monitorid, printerid, mängukonsoolid jne) müügile kuid müüakse ka ilu- ja
tervisetooteid, parfümeeriat ja kosmeetikat, lastekaupu, loomatarbeid, riidekaupu,
santehnikat ja kütteseadmeid, auto- ja motokaupu, kodu-, aia- ja remondikaupu jne.

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
vähemalt kahe koondumise osalise 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,
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 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.
Koondumise osalise UAB Penktoji Projekto Bendrove ning temaga valitseva mõju
kaudu seotud ettevõtjate äritegevus Eestis on seotud mitme valdkonnaga, antud
koondumise kontekstis on vaadeldud ehitus- ja kodukaupade jae- ja hulgimüüki KRauta kaubamärki kandvates poodides, sealhulgas internetipoes aadressiga www.krauta.ee. Internetipoe kaudu müüakse samu kaupu, mis tavapoes ehk peamiselt ehitus, kodu- ja aiakaupasid.
Koondumise osalisel SIA „1A grupa“ toimub äritegevus Eestis läbi äriühingu 1A.EE
OÜ, mis põhiliselt tegeleb elektroonikakaupade jaemüügiga interneti kaudu.
Seega kattuvad koondumise osaliste tegevused Eestis kaupade jaemüügis interneti
kaudu, kuid on suunatud erinevatele kaubagruppidele ning paljudes kategooriates ei
kattu üldse või kattuvad väga minimaalselt.
Eeltoodust tulenevalt puuduvad koondumise osalistel
horisontaalselt ning vertikaalselt mõjutatud kaubaturud.

juhendi

tähenduses

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.
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.
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Käesoleva koondumise järgselt muutub SIA „1A grupa“ valitseva mõju struktuur.
Koondumise tulemusel omandab valitseva mõju SIA „1A grupa“ ning selle kaudu ka
1A.EE OÜ üle UAB Penktoji Projekto Bendrove.
Koondumisega seotud kaubaturgudel ning kõigis tootekategooriates, sõltumata
ostukanalist on palju müüjaid. Koondumise teates on põhiliste konkurentidena
nimetatud nii Eestis asutatud äriühinguid - Wraith Invest OÜ (www.hansapost.ee),
DLB Trading OÜ (www.kaup24.ee), ON24 Aktsiaselts (www.on24.ee), Telia Eesti
AS (www.telia.ee), OÜ MK Trade Baltic (www.rde.ee), kui ka suuri rahvusvahelisi
müüjaid - eBay Inc (www.ebay.com), Amazon.com Inc (www.amazon.com), Alibaba
Group Holding Ltd (www.alibaba.com) jne.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 UAB Penktoji Projekto Bendrove ja SIA „1A grupa“ 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.
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.
/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Rõõmusaar
konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
Konkurentsiameti 24.07.2018 otsuse nr 55/2018-049 ärakiri on samane originaaliga.
/Svetlana Ljutova/ 25.07.2018

