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Koondumisele nr 26/2019 ALSO Holding AG / Solytron Bulgaria OOD loa andmine

1. Koondumine
ALSO Holding AG esitas 25.07.2019 Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt
vastavalt 12.04.2019 sõlmitud aktsiate müügilepingule kavatseb Šveitsis registreeritud
ALSO Holding AG (registrikood CH-150.3.001.209-9) omandada valitseva mõju
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lõike 4 tähenduses Bulgaarias registreeritud
ettevõtja Solytron Bulgaria OOD (registrikood 202990290) üle. Antud juhul on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 25.07.2018 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 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 ALSO Holding AG ja Solytron Bulgaria OOD
(edaspidi Solytron).
ALSO Holding AG on ALSO kontserni emaettevõtja. ALSO kontsern on info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi: IKT) ja tarbijaelektroonika (edaspidi: TE)
valdkonna toodete, lahenduste ja teenuste hulgimüüja Euroopas. Kontsernil on
tütarettevõtjad ja filiaalid 19 Euroopa Majanduspiirkonna riigis ning Šveitsis, Ukrainas ja
Valgevenes. Eestis tegutseb ALSO oma tütarettevõtja ALSO Eesti OÜ (registrikood
10093882) kaudu. ALSO kontsern on osa Droege kontsernist, mille üle omab valitsevat
mõju Droege Group AG. Lisaks osalusele ALSO Holding AG-s omavad Droege kontserni
ettevõtjad valitsevat mõju ettevõtjate üle, mis tegutsevad farmaatsiatööstuse,
tervishoiu/koduse hoolduse, personaliteenuste ja jaekaubanduse valdkonnas.
Solytron’i üle omab valitsevat mõju Bulgaaria kodanik Peter Georgiev Ivanov (isikukood
[…]). Solytron’il ei ole tütarettevõtjaid. Solytron’i peamiseks äritegevuseks on IKT-toodete
hulgimüük ning vähesel määral ka TE-toodete hulgimüük.

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.
Koondumise osaliste äritegevused kattuvad IKT (nt personaalarvutid, sülearvutid,
tööjaamad, tahvelarvutid, mobiiltelefonid, tarkvara, võrgutooted) ja TE (nt telerid,
helitehnika seadmed, ekraanid, külmikud, nõudepesumasinad, pesumasinad) toodete
hulgimüügil.
Konkurentsiamet on viimases samas valdkonnas toimunud koondumise otsuses hinnanud
koondumise osaliste turuosasid arvutite riistvara ja tarkvara ning muu elektroonika
hulgimüügil Eestis, kuid jätnud kaubaturud täpselt piiritlemata1.
Euroopa Komisjon on oma hiljutises koondumise otsuses, kus üheks koondumise osaliseks
oli samuti ALSO Holding AG, hinnanud konkurentsiolukorda nii IKT- ja TE-toodete
hulgimüügil ühes kogumis, kui ka kitsamalt eristades IKT-toodete seast infotehnoloogia
(IT) tooteid (nt lauaarvutid, tahvelarvutid, sülearvutid) ning hinnates eraldi TE-tooteid.
Kuivõrd koondumine ei tekitanud konkurentsiprobleeme ühegi võimaliku tooteturu
määratluse korral, jättis Euroopa Komisjon selles otsuses kaubaturud täpsemalt
määratlemata. Nimetatud põhjusel jättis Euroopa Komisjon määratlemata ka kaubaturu
geograafilise ulatuse.2
Koondumise teate esitaja on arvamusel, et asjaomaseks kaubaturuks on IKT- ja TE-toodete
hulgimüük, mis hõlmab müüki jaemüüjatele ja edasimüüjatele nii hulgimüüjate vahendusel
kui ka otse tootjate poolt. Teate esitaja hinnangul on kaubaturu geograafiline ulatus EMP
(Euroopa Majanduspiirkond) ülene või vähemalt piirkondlik (st Baltiriikide piirkond).
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Tuginedes Bitkom Research GmbH poolt avaldatud ning turu-uuringuettevõtte IDC poolt
koostöös EITO (European IT Observatory) töörühmaga koostatud aruandele „ICT Market
report 2018/19 Update” ning Statistikaameti andmetele on koondumise osaliste ligikaudsed
turuosad koondumise teate kohaselt IKT- ja TE-toodete hulgimüügiturul Eestis viimasel
kolmel aastal olnud järgmised:
Aasta
2016
2017
2018

ALSO
[10 – 20]%
[10 – 20]%
[10 – 20]%

Solytron
[0 – 5]%
[0 – 5]%
[0 – 5]%

Kokku
[10 – 20]%
[10 – 20]%
[10 – 20]%

Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega
seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine 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.
Koondumise osaliste turuosadeks Eestis olid 2018. aastal koondumise teate kohaselt ALSO
kontsernil [10 – 20]% ja Solytron’il [0 – 5]%. Solytron […] käive Eestis aastal 2017 ning
2016. aastal oli käive […] euro. Solytron’i müügitulu tulenes 2018. aastal […] kliendilt.
Seega on Solytron’i esindatus IKT ja TE toodete hulgimüügil Eestis marginaalne.
Koondumise teate kohaselt on koondumise osaliste suuremateks konkurentideks IKT- ja
TE-toodete hulgimüügil Eestis Sandman Grupi Aktsiaselts, ACC Distribution UAB, ELKO
Grupa AS ja TD Baltic AS.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena
ei muutu kaubaturgude 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 otsustab Konkurentsiamet
anda loa ALSO Holding AG ja Solytron Bulgaria OOD 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.
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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
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