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OTSUS            16.07.2003.a. nr 22-KO   
 
 
Koondumisele nr 19-ko/2003 Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H ja 
AS Makroflex loa andmine 
 
Koondumine  
 
04.07.2003.a. esitas Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H (edaspidi nimetatud HCEE) 
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt HCEE omandab 100% AS-i 
Makroflex aktsiatest. Tehingu tulemusena omandab HCEE valitseva mõju AS-i Makroflex üle 
Konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 
19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju 
teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul 
koondumise osalisteks HCEE ja AS Makroflex. 
 
HCEE on Austrias registreeritud valdusühing, mille tegevusalaks on osaluste haldamine. 
HCEE kuulub Henkel’i kontserni, mis tegeleb peamiselt kodukeemiatoodete, 
kosmeetikavahendite, tarbeliimainete ja tööstuslike liimainete tootmise ning hulgimüügiga. 
Eestis tegutsevad kaks HCEE tütarettevõtjat: Henkel Eesti OÜ ja Henkel Balti OÜ. Henkel 
Eesti OÜ tegeleb peamiselt Henkel’i kontserni poolt toodetavate kosmeetikavahendite 
hulgimüügiga. Henkel Balti OÜ tegeleb peamiselt Henkel’i kontserni poolt toodetavate tarbe-ja 
spetsiaalliimide, ehituslike liimsegude (s.t. tsemendil põhinevad vuugitäited), tööstuslike 
liimide, määrete ja autohooldusvahendite hulgimüügiga. 
 
AS Makroflex tegeleb põhiliselt ehituskeemia toodete valmistamise ja turustamisega. AS-i 
Makroflex peamisteks tegevusvaldkondadeks on (i) ehituses kasutatava polüuretaanvahu 
tootmine ja hulgimüük, (ii) akrüüllateksmassil põhineva vuugitäite tootmine ja hulgimüük ning 
(iii) silikoonvuugitäite pakendamine ja hulgimüük. 
 
 
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 
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koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
Henkel’i kontserni 2002.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu 151 miljardit 
krooni. AS-i Makroflex 2002.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli 257,6 miljonit krooni ja 
tema äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub HCEE ja AS-i Makroflex koondumine 
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.  
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 “Koondumise teate 
esitamise juhend” § 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks selline 
kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni 
kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise turuosani. 
 
AS Makroflex tegeleb põhiliselt erinevate vuugitäidete tootmise ja hulgimüügiga. HCEE 
tegutseb Eestis oma tütarettevõtjate Henkel Eesti OÜ ja Henkel Balti OÜ kaudu 
kosmeetikavahendite ning erinevate liimide ja liimsegude (s.t. tsemendil põhinevad 
vuugitäited) hulgimüügiga.  
 
Koondumise osalised tegelevad mõlemad muuhulgas silikoonvuugitäite ja montaaziliimi 
hulgimüügiga. AS Makroflex tegeleb ehitussilikooni pakendamise ja hulgimüügiga tootenime 
“Makrosil” all. “Makrosil” on ühekomponentne õhuniiskuse toimel kõvastuv 100%-line 
silikoonvuugitäide. AS Makroflex tegeleb ka polükloropreenil baseeruva montaaziliimi 
“Makrofix NP” hulgimüügiga. Nimetatud liimi kasutatakse erinevate katteplaatide, 
keraamiliste plaatide, puidust, polüuretaanist, metallist, plastikust elementide paigaldamiseks 
ilma naelte või kruvideta. HCEE tütarettevõtja Henkel Balti OÜ tegeleb Eestis 
silikoonvuugitäite “Sanitaarsilikoon CS 25” ja montaaziliimi “Moment Super Fix” 
hulgimüügiga.  
 
Seega piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturgudena silikoonvuugitäite ja 
montaaziliimi hulgimüügi kaubaturud Eesti territooriumil. 
 
 
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. 
 
AS Makroflex turuosa silikoonvuugitäite hulgimüügi kaubaturul Eestis on koondumise teate 
esitaja hinnangul ligikaudu […] %  ning Henkel Balti OÜ turuosa orienteeruvalt […] %. AS 
Makroflex turuosa montaaziliimi hulgimüügi kaubaturul Eestis on koondumise teate esitaja 
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hinnangul alla […] % ning Henkel Balti OÜ turuosa ligikaudu […] %. Siiski ei ole liimid 
“Makrofix NP” ja “Moment Super Fix” otseselt asendatavad, kuna “Makrofix NP” on 
peamiselt kasutatav ehituses, “Moment Super Fix”i puhul on tegemist aga pigem tarbeliimiga. 
 
Sellest tulenevalt puuduvad Eestis koondumise poolt mõjutatud kaubaturud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri  06.11.2002.a  määruse nr  3  § 7 lg 3 mõistes. Koondumine  ei  
tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid nimetatud määruses 
sätestatud viisil. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu 
struktuur.  
 
Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti silikoonvuugitäite ja montaaziliimi hulgimüügi 
kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis 
tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  
 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule 
 
Ostulepingu kohaselt võtavad valitsevast mõjust loobuv YIT Rakennus Oy ja temaga seotud 
äriühingud kohustuse, et nad […………………………………….]. 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsi [………………...] 
piirangud on seatud 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 Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H ja AS-i Makroflex koondumisele. 
 
Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates 
päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
 
Aini Proos 


