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Koondumisele nr 11-ko/2003 Compagnie Gervais Danone S.A./The 
Springs of Eden B.V./Danone Springs of Eden B.V. loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
17.04.2003.a esitas Compagnie Gervais Danone S.A. ja The Springs of Eden B.V. 
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 10.04.2003.a sõlmitud 
aktsiate ostu-müügilepingu ja aktsionäride lepingu alusel Compagnie Gervais Danone 
S.A. ja The Springs of Eden B.V. omandavad ühiselt valitseva mõju enne tehingut 
asutatud Danone Springs of Eden B.V. üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 
tähenduses. Enne tehingu sõlmimist võõrandatakse asutatavale Danone Springs of Eden 
B.V.-le kõik The Springs of Eden B.V.-le kuuluvad veeaparaatide tarnimise kaubaturul 
tegutsevad tütarettevõtjad, nende varad ja kohustused, kaasa arvatud Eestis tegutsev 
äriühing Rent a Cooler Estonia OÜ. Seega Danone Springs of Eden B.V., kelle üle 
omandatakse ühiselt valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Rent a 
Cooler Estonia OÜ kaudu, mistõttu on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 
sätestatud viisil.  
 
Konkurentsiamet avaldas 30.04.2003.a Compagnie Gervais Danone S.A., The Springs of 
Eden B.V. ja Danone Springs of Eden B.V. koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise 
kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 3 ja 4 järgi on koondumise osalised need ettevõtjad, kes ühiselt 
omandavad valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle omandatakse 
valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Compagnie Gervais 
Danone S.A., The Springs of Eden B.V. ja Danone Springs of Eden B.V. 
 
Compagnie Gervais Danone S.A. on Prantsusmaal registreeritud valdusettevõtja Danone 
grupi tütarettevõtjatele, kes tegutsevad üle maailma piimatoodete, jookide, küpsiste ja 
teraviljasuupistete müügiturul. Danone grupp tarnib muuhulgas mineraalvett (peamiselt 
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Evian ja Volvic kaubamärkidega) 0,33 kuni 1,5 liitristes pudelites. Kogu oma 
veeaparaatidega seotud tegevuse, mida teostatakse läbi […] tütarettevõtja, annab 
Compagnie Gervais Danone S.A. tehingu sõlmimisel üle asutatavale ühisettevõtjale. 
Compagnie Gervais Danone S.A. ega ükski temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ei 
oma koondumise eelselt Eestis tütarettevõtjat ega filiaali. 
 
Eden kontsern tegutseb Euroopa veeaparaatide sektoris läbi The Spring of Eden B.V. ja 
selle tütarettevõtjate. Eden kontsernile kuulub […] allikavee ressurssi, millest [……]. 
Käesoleval ajal varustatakse ligikaudu [….]. The Spring of Eden B.V. omas Eestis 
äritegevust oma tütarettevõtja Rent a Cooler Estonia OÜ kaudu, mis võõrandatakse aga 
enne tehingu sõlmimist koos teiste The Spring of Eden veeaparaatide tarnimisega 
tegelevate tütarettevõtjatega asutatavale ühisettevõtjale. 
 
Danone Springs of Eden B.V., kelle üle omandatakse ühiselt valitsev mõju, on Hollandis 
asutatav valdusettevõtja, kellele Compagnie Gervais Danone S.A. ja The Spring of Eden 
B.V. võõrandavad oma veeaparaatide tarnimisega seonduva tegevuse. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning 
ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed ületasid eeltoodud 
määrasid.  Danone Springs of Eden B.V. äritegevus toimub Eestis Rent a Cooler Estonia 
OÜ kaudu. Seega kuulub Compagnie Gervais Danone S.A., The Springs of Eden B.V. ja 
Danone Springs of Eden B.V. koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt Eestis 
kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti 
territooriumil või selle osal. 
 
Ühise valitseva mõju omandajatest Compagnie Gervais Danone S.A. ei oma koondumise 
eelselt Eestis äritegevust, The Springs of Eden B.V. võõrandab enne tehingu sõlmimist 
muuhulgas oma Eestis asuva tütarettevõtja Rent a Cooler Estonia OÜ asutatavale 
ühisettevõtjale.  
 
Danone Springs of Eden B.V.-le, kelle üle omandatakse ühiselt valitsev mõju, 
võõrandatakse Compagnie Gervais Danone S.A. […] veeaparaatide tarnimisega 
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seonduvat tütarettevõtjat, kellel äritegevus Eestis puudub, ning kõik The Springs of Eden 
B.V.-le kuulunud tütarettevõtjad, kes tegelevad samal tegevusalal. Nimetatud ettevõtjate 
hulka kuulub ka Rent a Cooler Estonia OÜ.  
 
Rent a Cooler Estonia OÜ varustab oma kliente veeaparaatidega, mille juurde kuulub 
jahutussüsteem ja pudelivesi ning veeaparaadi abiseadmed. Veeaparaadid kasutavad 
joogivett ning koosnevad kahest osast: alusest, kus asub jahutussüsteem ja mõnel juhul ka 
vee soojendaja kuuma vee saamiseks koos ühekordsete topsidega, ning suurest (18,9 l) 
veepudelist. Rent a Cooler Estonia OÜ osutab integreeritud teenust, mis koosneb 
alljärgnevatest omavahel seotud elementidest: veeaparaadi rent ja kohaletoimetamine, 
veeaparaadi hooldus, pudelite kokkukogumine, puhastamine ja taastäitmine.  
Klientidele osutatavat teenust käsitletakse tervikliku veeaparaatide tarnimise teenusena, 
mille hulka kuulub hooldus, veega ja topsidega varustamine ning tühjade pudelite 
kokkukogumine. Rent a Cooler Estonia OÜ peamisteks klientideks on firmad ja avalik 
sektor, kes soovivad oma töötajatele pakkuda kohapeal tarbimiseks tasuta joogivett. 
Lõpptarbija seisukohast on talle joogivesi tasuta (veeaparaatidel ei ole mündiseadet) ja 
seda pakutakse otse tarbimiskohas (töökoht või avalik koht). 
Vähemal määral turustab Rent a Cooler Estonia OÜ ka veeseadmeid, mis on ühendatud 
veevõrku ning milles kasutatakse kraanivett. Nendesse veeaparaatidesse on paigaldatud 
filtrid ja puhastussüsteemid ning jahutusseadmed. Nimetatud teenus on Rent a Cooler 
Estonia OÜ jaoks ebaoluline, kuid rahuldab teatud klientide (restoranid, suured tehased) 
vajadusi, kelle jaoks ei ole pudelitega veeaparaatide kasutamine praktiline. 
Veeaparaatide tarnimise teenus erineb oluliselt pudelites mineraalvee müügist ja 
karastusjookide aparaatide kaudu müümisest. 
 
Antud koondumise puhul piiritletakse kaubaturuna veeaparaatide tarnimise teenused 
Eesti territooriumil. 
Koondumise teate esitaja hinnangul on Rent a Cooler Estonia OÜ turuosa Eesti 
veeaparaatide tarnimise kaubaturul ligikaudu […]%.  
    
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul. 
KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 
protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 
 
Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita 
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- 
ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3  §-s 7 lõikes 3 sätestatud viisil. 
Seega ei mõjuta koondumine Eesti veeaparaatide tarnimise teenuste kaubaturgu. 
Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Muutub 
Rent a Cooler Estonia OÜ  üle valitsevat mõju omav ettevõtja. Seega koondumine ei 
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tekita ega tugevda Eesti veeaparaatide tarnimise teenuste kaubaturul turguvalitsevat 
seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise 
keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Compagnie Gervais Danone S.A. ja Eden Springs Ltd vahel sõlmitud aktsionäride 
lepingu […] kohaselt võtavad pooled kohustuse, et nad […] aasta jooksul lepingu 
sõlmimisest ei […]. 
Samuti võtavad pooled kohustuse, et ei paku tööd ega võta tööle, ei paku ega sõlmi 
teenustelepingut mistahes isikuga, kes on palgatud poolte või nende tütarettevõtjate poolt 
[…] n aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist. 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsi ja töötajate 
ülevõtmise piirangud on seatud ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja huvides ning neid 
võib lugeda kavandatava tehinguga otseselt seotuks ja vajalikuks, kuna nendega tagatakse 
omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1  
 
Otsustan: 
 
Anda luba Compagnie Gervais Danone S.A., The Springs of Eden B.V. ja Danone 
Springs of Eden B.V. koondumisele. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama 
(Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
 
 
Peeter Tammistu 
 
 
 
 
 


