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OTSUS

Koondumise nr 22-ko/2003 AS A.Le Coq/OÜ Finelin täiendava
menetluse alustamine
Koondumine
10.09.2003.a esitas AS-i A.Le Coq esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt AS A.Le Coq omandab osade ostu-müügilepingu alusel 100 % OÜ Finelin
osakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandab AS A.Le Coq valitseva mõju OÜ
Finelin üle konkurentsiseaduse (edaspidi 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 valitsev mõju omandatakse. Seega on
käesoleval juhul koondumise osalisteks AS A.Le Coq ja OÜ Finelin.
AS A.Le Coq on Soome õlletootja Olvi Oyj kontserni kuuluv valdusettevõtja, kes tegeleb
investeeringute haldamisega kontserni Balti riikide ettevõtetes ja nende ettevõtete
juhtimisalase ja finantsilise nõustamisega. AS A.Le Coq omab 100% Tartu Õlletehase,
100% OÜ Saare Õlu, 91% Läti Õlletehase Cesu Alus ja 83% Leedu Õlletehase AB
Ragutis osadest ja aktsiatest. AS-i A.Le Coq tütarettevõtja OÜ Saare Õlu on aktiivse
tootmistegevuse 1999.aastast peatanud ja alates 2002.a. ettevõtjal äritegevus puudub.
AS-i A.Le Coq äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja AS Tartu Õlletehas kaudu,
mis tegeleb õlle-, karastusjookide, lahjade alkohoolsete jookide tootmise ja
turustamisega. AS-i Tartu Õlletehas tuntumad kaubamärgid on: AleCoq, Saaremaa X,
Double Bock, Fizz, Limonaad, Arctic, Eesti Kali.
OÜ Finelin on valdusettevõtja, kelle põhitegevusalaks on oma tütarettevõtja AS-i Ösel
Foods investeeringute haldamine. AS Ösel Foods tegeleb mahlade, karastusjookide,
lahjade alkohoolsete jookide tootmise ja turustamisega. Lisaks eeltoodule tegeleb AS
Ösel Foods Kopparbergs importsiidri edasimüügiga Eesti jaekaubandusturule. AS-i Ösel
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Foods tuntumad kaubamärgid on: Aura mahlad, Aura ACE, Aura Spring, Aura T-joogid,
Milline Mõnus, Gruuv.
Täiendava menetluse alustamine
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.
Koondumise osaliste äritegevus kattub siidri, long dringi, villitud vee ja karastusjookide
kaubaturgudel. Seega mõjutab koondumine nelja kaubaturgu.
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.
Karastusjookide ja villitud vee kaubaturgudel jäävad koondumise osalistel käibed alla
40% ja koondumine ei too kaasa turguvalitsevat seisundit konkurentsiseaduse § 13
mõistes.
Koondumise osalistel on siidri ja long dringi kaubaturgudel juba koondumise eelselt
KonkS § 13 mõistes turguvalitsev seisund, mis koondumise tulemusel võib tugevneda.
Nimetatud kaubaturgude müügi maht ja seal tegutsevate ettevõtjate tegelikud turuosad
selguvad Konkurentsiameti poolt täiendava menetlemise käigus kogutavate andmete
põhjal.
KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul.
Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolude
olemasolu või puudumine AS-i A.Le Coq ja OÜ Finelin koondumisega ning võttes
aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2
Otsustan:
Alustada täiendav menetlus koondumise hindamiseks.
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja täiendava
menetluse käigus nelja kuu jooksul ühe järgmistest otsustest:
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1) annab koondumiseks loa;
2) keelab koondumise;
3) lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.
Vastavalt KonkS § 28 lg 2 on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise
läbiviimist.
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