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Koondumisele nr 08/2019 EUGESTA un Partneri SIA ja KAFO EESTI
OÜ loa andmine
1. Koondumine
24.04.2019 esitas Lätis registreeritud äriühing EUGESTA un Partneri SIA (registrikood
40003321238) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt
sõlmisid EUGESTA un Partneri SIA ja Osaühing KAFO (registrikood 10236597) osade
ostu-müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab EUGESTA un Partneri SIA 100%
KAFO EESTI OÜ (registrikood 14662963) osadest.
Tehingu tulemusena kuulub KAFO EESTI OÜ äriühingu EUGESTA un Partneri SIA
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 24.04.2019 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 EUGESTA un Partneri SIA ja KAFO EESTI
OÜ.
EUGESTA un Partneri SIA kuulub Leedus registreeritud äriühingu UAB KS Investicija
valitseva mõju alla. UAB KS Investicija kontsern tegutseb Eestis kontserni kuuluva Leedus
registreeritud UAB Eugesta tütarettevõtja Eugesta Eesti AS kaudu. Eugesta Eesti AS
osutab müügi-, tootepaigutus-, logistika-, tooteesitlus- ja turundusteenuseid Balti riikides
üle 15 000 ärikliendile. 2017. aasta tegevusaruande kohaselt on Eugesta Eesti AS-i
koostööpartnerite hulgas üle 60 tarnija, sh on esindatud erinevad rahvusvahelised
tootemargid nagu Danone, Kimberly-Clark, Ritmeester, Bunge, Polven Foods, Ferrero,
Neutral, Arla, Delipap, Wilkinson, BIC ja teised. Ettevõtja suurimad kliendid Eestis on
juhtivad jaekaubandusketid nagu COOP, Selver, Maxima, Rimi Estonia, Prisma
Peremarket. Kokku on Eugesta Eesti AS-il Eestis üle 1000 kliendi ja rohkem kui 1800
müügikohta.

KAFO EESTI OÜ on 2019. aastal antud koondumiseks Osaühingu KAFO poolt
jagunemise (eraldumise) teel asutatud äriühing, mille põhitegevusalaks on toiduainetööstusja kaubandusseadmete hulgimüük.
KAFO EESTI OÜ ainuosanik on Osaühing KAFO, mille põhitegevusala oli kuni
jagunemiseni toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük, kuid jagunemise lõpule
viimise järgselt jääb Osaühing KAFO tegelema üksnes varahaldusega.
Koondumise järgselt antakse KAFO EESTI OÜ-le üle Osaühingu KAFO senine äritegevus,
mis seisneb kohvi ja kohviseadmete impordis ning edasimüügis Eestis. KAFO EESTI OÜ
hakkab pakkuma oma klientidele integreeritud teenust, mis hõlmab nii kohvimasinate
müüki kui hooldust ning kohvi (kui toorme) müüki. KAFO EESTI OÜ klientideks saavad
olema peamiselt ärikliendid, sh jae- ja edasimüüjad, toitlustusasutused, ärikontorid jms.
KAFO EESTI OÜ Tallinna ja Tartu müügisaalides ja veebipoes toimub kaupade ja teenuste
müük ka eraisikutele. Lisaks seadmete ja toorme müügile pakub KAFO EESTI OÜ
imporditavate seadmete hooldus- ja renditeenuseid ning kohvialaseid koolitusi.
KAFO EESTI OÜ pakub müügiks järgmisi tootemarkidega kohvimasinaid: JURA, WEGA,
Dalla Corte, Carimali ning järgmisi kohvimarke: Molinari, Johan & Nyström, Lavazza
([…]) ning lisaks muid erinevaid tooteid.
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 2018. 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
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mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25%, olenemata
sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
Konkurentsiametile esitatud koondumise teate kohaselt tegutseb Eesti turul koondumise
osalise EUGESTA un Partneri SIA kontserni kuuluva UAB KS Investicija tütarettevõtja
Eugesta Eesti AS, kelle põhitegevusalaks on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete
spetsialiseerimata hulgimüük. Lisategevusalana tegeleb Eugesta Eesti AS muude
kodutarvete hulgimüügiga ja spetsialiseerimata hulgikaubandusega.
KAFO EESTI OÜ tegeleb kohvi ja kohviseadmete impordi, edasimüügi, rendile andmise ja
hooldusega Eestis, pakkudes peamiselt äriklientidele integreeritud teenust.
KAFO EESTI OÜ müüb kohvi peamiselt äriklientidele (jae- ja edasimüüjad,
toitlustusasutused, ärikontorid jms.). Kuna jaemüük eraisikust lõpptarbijatele moodustab
KAFO EESTI OÜ kohvi müügikäibest väikese osa, on KAFO EESTI OÜ kohvi müügi
tegevus antud menetluses käsitletud kohvi hulgimüügina.
Sellest tulenevalt tegutsevad mõlemad koondumise osalised, st nii Eugesta Eesti AS kui ka
KAFO EESTI OÜ, kohvi ja tee hulgimüügi kaubaturul (EMTAK 46371 „Kohvi, tee, kakao
ja maitseainete hulgimüük”), mistõttu koondumise osaliste tegevuste vahel tekib
horisontaalne kattuvus.
KAFO EESTI OÜ poolt kohvimasinate müük, rendile andmine ja hooldus toimub põhiliselt
klientidele, kes ostavad neid seadmeid lõppkasutuseks (mitte edasimüügiks). Seega võib
antud tegevust kaubandusahelas käsitleda jaemüügi tasandina, kus tegutsevad suured
elektroonika jaekaubandusettevõtjad ning kus Eugesta Eesti AS ei tegutse, mistõttu
puuduvad selles osas osaliste tegevuste vahel horisontaalsed kattuvused.
Koondumise osalised tegutsevad ka üksteisele eelneval ja järgneval kaubaturul, Eugesta
Eesti AS kohvi ja kohvimasinate hulgimüügiturul ning KAFO EESTI OÜ kohvimasinate
jaemüügi-, rendi- ja hoolduse kaubaturul, mistõttu tekib koondumise osaliste vahel
vertikaalne seos.
Kuna Konkurentsiametile esitatud koondumise teate kohaselt ei ületa koondumise osaliste
osatähtsus ühelgi eelnimetatud kaubaturul Eestis 10% ning ei teki horisontaalselt ega
vertikaalselt mõjutatud kaubaturge juhendi mõistes, 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.
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Koondumise osaliste ühine turuosa igal koondumisega seotud kaubaturul (kohvi ja tee
hulgimüük, kohvi ja tee jaemüük, kohvimasinate hulgimüük, kohvimasinate jaemüük, rent
ja hooldus) on alla 10% ning seega puuduvad horisontaalselt ja vertikaalselt mõjutatud
kaubaturud juhendi tähenduses.
Kaubaturgudel, kus tegutsevad koondumise osalised, tegutseb veel mitmeid ettevõtjaid, kes
osutavad koondumise osalistele konkurentsisurvet kogu oma tootevalikuga, näiteks Paulig
Coffee Estonia AS, Coffee Address OÜ, Osaühing CoffeeCup, Joogiekspert OÜ, Bestbeans
OÜ, Aktsiaselts Antista, ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ, Aktsiaselts METAAN,
LINDSTRÖM OSAÜHING, Aktsiaselts Stokker, Renerki Kaubanduse Osaühing, Sevi
Kodukaubad OÜ 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 otsustab Konkurentsiamet
anda loa EUGESTA un Partneri SIA ja KAFO EESTI OÜ 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 02.05.2019 otsuse nr 5-5/2019-018 ärakiri
on samane originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud
ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud
nurksulgudega.
/Svetlana Ljutova/ 14.05.2019
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