
 
 

 

 

OTSUS  

 

 21.09.2018 nr 5-5/2018-057 

 

 

Koondumise nr 32/2018 DA Agravis Machinery Holding A/S ja 

Konekesko Eesti AS, SIA "KONEKESKO LATVIJA", UAB Konekesko 

Lietuva täiendava menetluse alustamine 
 

 

1. Koondumine 

 

23.08.2018 esitas DA Agravis Machinery Holding A/S volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid 06.07.2018 DA Agravis 

Machinery Holding A/S ja Konekesko Oy aktsiate ostu-müügilepingu. Lepingust tulenevalt 

kavatseb DA Agravis Machinery Holding A/S omandada 55% äriühingute Konekesko Eesti 

AS, Lätis registreeritud SIA "KONEKESKO LATVIJA" ja Leedus registreeritud UAB 

Konekesko Lietuva aktsiakapitalidest. Kuna tehingu eelselt kuulub DA Agravis Machinery 

Holding A/S-le 45% nimetatud äriühingute aktsiatest, hakkaks talle tehingu järgselt 

kuuluma 100% äriühingute aktsiakapitalist. 

 

Tehingu tulemusena kuuluvad äriühingud Konekesko Eesti AS, SIA "KONEKESKO 

LATVIJA" ja UAB Konekesko Lietuva koondumise teate esitanud DA Agravis Machinery 

Holding A/S valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses 

ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

 

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 DA Agravis Machinery Holding A/S, 

Konekesko Eesti AS, SIA "KONEKESKO LATVIJA" ja UAB Konekesko Lietuva. 

 

DA Agravis Machinery Holding A/S (registrikood 36907037) on Taanis registreeritud 

valdusettevõtja, mis kuulub Danish Agro kontserni, mille emaettevõtjaks on Danish Agro 

a.m.b.a. Danish Agro tegutseb umbes 100 tütarettevõtja kaudu 16 riigis. Koondumise teate 

kohaselt kuuluvad Danish Agro kontserni ka alljärgnevad Eestis registreeritud äriühingud: 
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 osaühing Baltic Agro Machinery (registrikood 10346159), mille põhitegevusalaks 

on põllumajandusmasinate, -seadmete ja tarvikute müük; 

 AS Baltic Agro (registrikood 10344249), mille põhitegevusalaks on agrokeemia-

toodete ja teravilja müük; 

 AS Scanola Baltic (registrikood 12354430), mis tegeleb rapsiõli tootmisega; 

 DAVA Foods Estonia AS (registrikood 12544828), mis tegeleb värskete munade 

ning pastöriseeritud ja keedetud munatoodete pakendamise, tootmise, töötlemise ja 

edasimüügiga. 

 

Konekesko Eesti AS (registrikood 10702447) on äriühing, mille aktsiatest 45% kuulub 

koondumise eelselt DA Agravis Machinery Holding A/S-le ning 55% Soome äriühingule 

Konekesko Oy. Konekesko Oy kuulub Kesko kontserni, mille emaettevõtja on Kesko Oyj. 

Kesko Oyj on Soome börsil noteeritud kaubandussektori ettevõtja, millele kuulub ligikaudu 

1800 kauplusest koosnev poekett, mis tegutseb Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis, 

Leedus, Poolas, Venemaal ja Valgevenes. Koondumise teate kohaselt tegutseb Kesko 

kontsern Eestis järgmiste ettevõtjate kaudu: 

 

 Konekesko Eesti AS, mis tegeleb traktorite, kombainide, haagiste, põlluharimis-

masinate, ehitusmasinate, metsamasinate ning tee-ehitusmasinate müügi ja sellega 

seonduva teenindusega; 

 Fiesta Real Estate AS (registrikood 10810214), mille peamiseks tegevusalaks on 

kinnisvara rent ning haldus; 

 AS Kesko Senukai Estonia (registrikood 10026621), mis tegeleb ehitus- ja 

kodukaupade jae- ja hulgimüügiga K-Rauta kaubamärki kandvates poodides; 

 Aktsiaselts Onninen (registrikood 10180761), mis tegeleb elektri-, kütte-, vee-, 

ventilatsiooni-, jahutuse- ja tööstustarvikute hulgimüügiga. 

 

Konekesko Oy tütarettevõtja Lätis on SIA "KONEKESKO LATVIJA" ning Leedus UAB 

Konekesko Lietuva. Mõlemad äriühingud tegelevad põllumajandusmasinate, -seadmete ja 

tarvikute müügiga. Äriühingutel Eestis müügitegevust ei toimu. 

 

 

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 Täiendava menetluse alustamine 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 
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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 teate kohaselt tekib koondumise osaliste või nendega samasse kontserni 

kuuluvate ettevõtjate tegevuste vahel horisontaalne kattuvus põllumajandusmasinate,  

-seadmete ja lisaseadmete müügil Eestis. Kuivõrd koondumise teate kohaselt oli osaühingu 

Baltic Agro Machinery ja Konekesko Eesti AS ühine turuosa põllumajandusmasinate 

müügil 2017. aastal ligikaudu 37%, on Konkurentsiameti hinnangul vajalik käesoleva 

koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine. Koondumise osaliste 

positsioon kaubaturgudel, konkurentsiolukord kaubaturgudel ning konkurentsi võimalik 

kahjustumine selguvad Konkurentsiameti täiendava menetlemise raames.  

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu 

või nende puudumine DA Agravis Machinery Holding A/S ja Konekesko Eesti AS, SIA 

"KONEKESKO LATVIJA", UAB Konekesko Lietuva koondumise puhul ning võttes 

aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, 

 

otsustan: 

 

alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 

 

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 

jooksul ühe järgmistest otsustest: 

 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 

lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

Konkurentsiameti 21.09.2018 otsuse nr 5-5/2018-057 

ärakiri on samane originaaliga.  

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 01.10.2018 


