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Koondumisele nr 12/2018 Raske Metall OÜ / Aktsiaselts KOHIMO loa 

andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

26.03.2018 esitas Raske Metall OÜ esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 

kohaselt sõlmisid füüsilised isikud Boriss Avdejev (isikukood 34509030309), Jelena 

Dovydovich (isikukood 74004140224), Andrei Sidorov (isikukood 36105260282) ja Raske 

Metall OÜ 14.03.2018 aktsiate müügilepingu. Lepingu kohaselt on pooled kokku leppinud, 

et 68,9021% Aktsiaseltsi KOHIMO aktsiatest müüakse Raske Metall OÜ-le. 

 

Tehingu tulemusena kuulub Aktsiaselts KOHIMO koondumise teate esitanud ettevõtja 

Raske Metall OÜ valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

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

viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 27.03.2018 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 Raske Metall OÜ ja Aktsiaselts KOHIMO. 

 

Raske Metall OÜ (registrikood 14322109) on Alexela Varahalduse AS-i poolt 30.08.2017 

asutatud tütarettevõtja, mille kaudu omandatakse valitsev mõju Aktsiaseltsi KOHIMO üle.  

 

Alexela Varahalduse AS (registrikood 10423960) on Eestis registreeritud äriühing, mille 

põhitegevusalaks on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine ning mille üle omab 
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valitsevat mõju füüsiline isik Heiti Hääl (isikukood 36305100240). Ühtlasi omab Heiti 

Hääl läbi Alexela Varahalduse AS-i ja talle kuuluvate aktsiate kaudu valitsevat mõju 

Alexela Group OÜ üle, mis kuulub Alexela Varahalduse AS kontserni. 

 

Alexela Group OÜ tütarettevõtjad tegutsevad erinevates majandusvaldkondades. 

Energeetika valdkonnas tegutseb kontsern põlevkivi kaevandamise, põlevkivist õlisaaduste 

tootmise ja müügiga, soojus- ja elektrienergia müügiga jae- ja äriklientidele, maagaasi 

müügiga jae- ja äriklientidele ning võrguteenuse osutamisega, bensiini ja diislikütuse jae- ja 

hulgimüügiga, terminaliteenuse osutamisega, energialahenduste arendamisega. Kinnisvara 

valdkonnas tegeleb kontsern tööstus,- äri,- ja eramukinnisvara arendusega. Metalli-

valdkonnas tegeleb kontsern haagiste tootmise ja müügiga kaubamärkide TIKI ja AKU all, 

teraskonstruktsioonide ja pisidetailide kuumtsinkimise ja tsingitud detailide passiveeri-

misega ning metalltööde (so metallkonstruktsioonide ja detailide) allhangete pakkumisega. 

 

Aktsiaselts KOHIMO (registrikood 10048137) on äriühing, mille suuremad aktsionärid on 

koondumise eelselt Boriss Avdejev (54,24%), Jelena Dovydovich (6,9%) ja Andrei Sidorov 

(7,76%). Äriühingul tütarettevõtjad puuduvad. 

 

Aktsiaselts KOHIMO on spetsialiseerunud vedelnaftasaaduste ja puistainete terminalide 

ehitamisele, eelkõige metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmisele. Samuti tegeleb 

äriühing torusõlmede, metallkonstruktsioonide ning ohtlike vedelike hoiustamiseks 

mõeldud mahutite ja surveanumate valmistamise ja montaažiga. 

 

 

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 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 
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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. 

 

Raske Metall OÜ-ga samasse kontserni kuuluva AS-i Bestnet (Alexela Group OÜ tütar-

ettevõtja) äritegevuseks on allhanke korras metallitööde pakkumine, sh valmistatakse 

seeriaviisil toodetavaid metallkonstruktsioone ja detaile. Samuti toodetakse kerghaagiseid. 

 

Aktsiaselts KOHIMO valmistab ja monteerib erinevaid metallkonstruktsioone (nt tootmis-

hoonete metallkonstruktsioonid, galeriid ja puisttornid, korstnad, kaitsekatted). 

 

Seega tekib koondumise teate kohaselt koondumise osaliste äritegevuses horisontaalne 

kattuvus metallkonstruktsioonide tootmisel ja müügil. Koondumise osaliste hinnangul 

nende tegevustes vertikaalseid seoseid ei esine. 

 

Statistikaameti andmetel1 oli metallkonstruktsioonide tootmise maht 2016. aastal ligikaudu 

631,9 miljonit eurot. 2016. aastal oli AS-i Bestnet vastav käive ligikaudu 1,2 miljonit eurot 

(osakaal 0,19%) ja Aktsiaseltsi KOHIMO vastav käive ligikaudu 2,3 miljonit eurot 

(0,36%), seega kujuneb äriühingute ühiseks osakaaluks metallkonstruktsioonide tootmisel 

ligikaudu 0,55%. 

 

Koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate osakaalu on 

hinnatud ka otseste konkurentide võrdluses. Koondumise osalised esitasid nimekirja AS-iga 

Bestnet ja Aktsiaseltsiga KOHIMO sarnaseid tooteid tootva suurema 12 konkurendi 2016. 

aasta müügitulude kohta, mille põhjal kujunes metallkonstruktsioonide tootmise ja müügi 

arvestuslikuks kogumahuks ligikaudu 121 miljonit eurot. Nimetatud kogumaht ei kajasta 

kogu kaubaturu ulatust, vaid 14 ettevõtja müügimahtusid ning AS-i Bestnet ja Aktsiaseltsi 

KOHIMO selliselt arvestatud ühine osakaal on 2,9%. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturge juhendi tähenduses ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda 

ühelgi 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. 

 

                                                 
1 http://pub.stat.ee Tabel EM001, Ettevõtete tulud, kulud ja kasum tegevusala (EMTAK 2008) järgi, andmed 

realt: C251 Metallkonstruktsioonide tootmine 

http://pub.stat.ee/
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Koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate osakaal 

metallkonstruktsioonide tootmisel ja müügil Eestis jääb alla 5%.  

 

Koondumise teate esitaja hinnangul toodavad ning võivad metallkonstruktsioone toota väga 

paljud erinevad ehitus- ning tootmisettevõtted ning turg on äärmiselt konkurentsitihe. 

Suuremate metallkonstruktsioonide tootjatena on koondumise teates nimetatud näiteks 

Marsalis Metall OÜ, Aktsiaselts ESTANC, aktsiaselts RESPO HAAGISED, Aktsiaselts 

VMT Tehased, AS Maru Metall, aktsiaselts "Rauameister", Aktsiaselts REMEKSI 

KESKUS. 

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei mõjuta 

märkimisväärselt konkurentsiolukorda metallkonstruktsioonide tootmisel ja müügil Eestis, 

sest ka koondumise järgselt tegutsevad nimetatud kaubaturul mitmed ettevõtjad ning 

kaubaturul toimib konkurents. 

 

Eeltoodule tuginedes 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 Raske Metall OÜ ja Aktsiaselts KOHIMO 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 18.04.2018 otsuse nr 5-5/2018-027 

ärakiri on samane originaaliga. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 30.04.2018 


