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Koondumisele nr 39-ko/2003 Ali S.p.a./Hackman Oyj Abp loa andmine
Koondumine
08.12.2003.a. esitas Ali S.p.a. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt Ali S.p.a. teeb lepingus sätestatud tingimustel avaliku ostupakkumise Hackman
Oyj Abp aktsiate omandamiseks. Tehingu tagamiseks on Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp
sõlminud siduva ühinemislepingu. Konkurentsiameti peadirektori 18.11.2003.a otsusega
nr 41-KO anti luba erakapitalifond Nordic Capital (Cidron Holding Oy Ab ja Cidron
Investco Oy Ab kaudu) ja Hackman Oyj Abp koondumiseks, mille aluseks 12.10.2003.a
sõlmitud leping on nimetatud koondumise osaliste poolt lõpetatud.
Käesoleva tehingu tulemusel omandab Ali S.p.a. valitseva mõju Hackman Oyj Abp üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 10.12.2003.a Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp koondumise teate
saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Asjast huvitatud isikud
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
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 Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp.
Ali S.p.a. on Itaalias registreeritud Ali kontserni emaettevõtja, kes tegeleb kaubandus- ja
muude asutuste toitlustusteenindusseadmete, jäätise- ja joogiautomaatide ning
toidujagamissüsteemide tootmise ja müügiga. Ali S.p.a. kontserni kuuluvad
tütarettevõtjad asuvad Uus-Meremaal, Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Prantsusmaal,
Hispaanias, Saksamaal, Suurbritannias, Belgias. Ali S.p.a. kontsernil puudub
koondumiseelne äritegevus Eestis.
Hackman Oyj Abp on Hackmani kontserni emaettevõtja, kellele kuulub kaks eraldiseisvat
majandusüksust: iittala oy ab ja Hackman Metos Oy Ab. Iittala oy ab tegeleb kõrgema
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klassi kodutarvete tootmise ja müügiga ning Hackman Metos Oy Ab professionaalsete
köögiseadmete tootmise ja müügiga. Eestis tegutseb Hackman Oyj Abp kahe
tütarettevõtja iittala AS-i ja Hackman Metos Eesti AS-i kaudu.
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.
Ali S.p.a. 2002.a majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni. Hackman Oyj Abp
2002.a majandusaasta ülemaailmne käive oli […] krooni.
Hackman Oyj Abp 2002.a majandusaasta käive Eestis oli ligikaudu […] krooni.
Ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub
Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 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.
Ali S.p.a. kontserni tegevusvaldkonda kuuluvad kaubandus- ja muude
toitlustusteenindusseadmete, jäätise- ja joogiautomaatide ning toidujagamissüsteemide
tootmine ja müük. Ali S.p.a. on ühendanud kolmkümmend kaks tootemarki, pakkumaks
oma klientidele terviklahendusi toitlustusteenindusseadmete osas toiduvalmistamiseks,
ettevalmistamiseks ja jagamiseks, külmutamiseks ning pesemiseks. Ali S.p.a. kontsernil
puudub koondumiseelne äritegevus Eestis.
Hackman Oyj Abp põhitegevus toimub kahe majandusüksuse - iittala oy ab ja Hackman
Metos Oy Ab kaudu. Iittala oy ab on juhtiv Skandinaavia disainil põhinevate kõrgema
klassi kodutarvete tootja ja turustaja. Kõrgema klassi kodutarvete hulka kuuluvaid tooteid
turustatakse lõpptarbijatele tootegruppidena, millele on erinev nõudlus, ja seetõttu võib
need jagada kolmeks eraldi seisvaks turuks: 1) toidu valmistamisel kasutatavad nõud, 2)
laua katmisel kasutatavad nõud, 3) kodukaunistused.
Hackman Metos Oy Ab tegeleb professionaalsete köökide seadmete tootmise ja müügiga.
Ettevõtja tootmisalasse kuuluvad kaubad on: 1) keedu- ja küpsetusseadmed, 2)
ettevalmistusseadmed, 3) toidu serveerimine ja -transport, 4) külmkapid ja -kambrid, 5)
nõudepesu, 6) baari- ja kohvivalmistusseadmed, 7) köögimööbel ja säilitusseadmed, 8)
köökide/restoranide/poodide projekteerimis-, paigaldamis- ja hooldusteenused.
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Hackman Oyj Abp tegutseb Eestis oma tütarettevõtjate iittala AS-i ja Hackman Metos
Eesti AS-i kaudu. Iittala AS tegeleb kõrgema klassi kodutarvete tootmise ja müügiga ja
Hackman Metos Eesti AS suurköökide seadmete tootmise ja müügiga.
Koondumise osaliste Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp äritegevus kattub professionaalsete
toitlustusteenindusseadmete kaubaturul, mis hõlmab laias valikus kaubanduslikuks
toiduvalmistamiseks ja -säilitamiseks kasutatavaid külmutamise-, pesemise- ja
ettevalmistamise seadmeid ning nende seadmete müügijärgset teenindust. Kodus
kasutatavaid nõusid toodab ja müüb ainult Hackman Oyj Abp ja toidujagamissüsteeme
ainult Ali S.p.a. Seega, antud koondumise puhul piiritletakse kaubaturuna
professionaalsete toitlustusteenindusseadmete tootmine ja müük Eestis.
Koondumise teate kohaselt Hackmani hinnangul professionaalsete toitlustusteenindusseadmete turu kogumaht Eestis 2002.a oli ligikaudu […] krooni, millest Hackmani osa
moodustas […] krooni ehk […]%. Peamised konkurendid nimetatud kaubaturul on AS
Sisustaja (turuosa […]%), Bestmarki Suurköökide AS (turuosa […]%), AS
Sisustusekspert (turuosa […]%), Dieta Eesti AS (turuosa […]%) ja teised ettevõtjad, kelle
turuosa nimetatud kaubaturul on […]% või alla selle.
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%
käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral
sõltumatult varustajatest ja ostjatest.
Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis
koondumine ei tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid
majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 mõistes.
Seega ei mõjuta koondumine professionaalsete toitlustusteenindusseadmete tootmise ja
müügi kaubaturgu Eestis. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega
kaubaturu struktuur. Seega, koondumine ei tekita ega tugevda professionaalsete
toitlustustusteenindusseadmete kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba Ali S.p.a. ja Hackman Oyj Abp koondumisele.
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Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul
sellest teada saamise päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse
seadustik § 9)
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