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Koondumisele nr 13-ko/2004 Sorbes AG/AS Repo Vabrikud loa
andmine
Koondumine
18.05.2004.a. esitas Sorbes AG esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt Sorbes AG omandab 15.12.2003.a sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu alusel
51% AS Repo Vabrikud aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Sorbes AG
valitseva mõju AS Repo Vabrikud üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses. Koondumine toimub KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 28.05.2004.a Sorbes AG ja AS Repo Vabrikud 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 Sorbes AG ja AS Repo Vabrikud.
Sorbes AG on Šveitsis registreeritud valdusettevõtja, kes tegeleb investeerimisega
puitlaastplaate tootvatesse ettevõtetesse. Sorbes AG-l on üks tütarettevõtja, LLC
Swisspan Limited, kes on registreeritud Ukrainas ja tegeleb töödeldud puidust toodete,
puitlaastplaatide ja puitkiudplaatide tootmise ja müügiga. Koondumise eelselt Sorbes
AG-l tütarettevõtjad Eestis puuduvad.
AS Repo Vabrikud tegeleb puitplaatide - puitlaastplaatide ja puitkiudplaatide ning nende
toodete detailide tootmise ja müügiga.
Õiguslik hinnang
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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.
LCC Swisspan Limited 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu 311,1
miljonit krooni.
AS Repo Vabrikud 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli 404,3 miljonit krooni ja
tema äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Sorbes AG ja AS Repo Vabrikud
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.
Käesoleva koondumise puhul Sorbes AG tütarettevõtja LCC Swisspan Limited ja AS
Repo Vabrikud äritegevus Eestis ei kattu. Seega puuduvad horisontaalselt mõjutatud
kaubaturud majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3
"Koondumise teate esitamise juhend" § 7 lg 3 p 1 mõistes.
AS Repo Vabrikud, kelle üle omandatakse valitsev mõju, põhitegevus on seotud
puitplaatide – puitlaastplaatide tootmise ja müügiga mööblitööstusesse ning
kõvapuitkiudplaatide tootmise ja müügiga pakkematerjaliks. Arvestades puitlaastplaatide
ja puitkiudplaatide omadusi, realiseerimis- ning kasutustingimusi, kuuluvad
puitlaastplaatide ja puitkiudplaatide tooted ostja seisukohalt erinevatele kaubaturgudele.
Puitlaastplaatide tootmise ja müügile mööblistööstusesse ning kõvapuitkiudplaatide
tootmise ja müügile pakkematerjaliks on Eestis spetsialiseerunud üks ettevõtja, AS Repo
Vabrikud. Tulenevalt eeltoodust piiritletakse käesoleva koondumise puhul geograafiliste
kaubaturgudena Eestis puitlaastplaatide tootmine ja müük mööblitööstusesse ning
kõvapuitkiudplaatide tootmine ja müük pakkematerjaliks.
AS Repo Vabrikud käive Eestis 2003.a oli 88,53 miljonit krooni. Ettevõtja
puitlaastplaatide toodang kokku 2003.a moodustas ligikaudu 145 tuh. m3 ning
puitkiudplaatide toodang - ligikaudu 14890 tuh. m2. AS Repo Vabrikud ekspordib oma
kogutoodangust ligi 78%.
Hinnang koondumisele
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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.
Eestis puuduvad käesoleva 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.
Sorbes AG tütarettevõtjal LCC Swisspan Limited puudub koondumise eelselt äritegevus
Eestis. Seega, LCC Swisspan Limited ja AS Repo Vabrikud tegevusalad Eestis ei kattu ja
koondumine ei mõjuta puitlaastplaatide tootmise ja müügi kaubaturgu mööblitööstusesse
ning kõvapuitkiudplaadi tootmise ja müügi kaubaturgu pakkematerjaliks. Koondumise
tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Muutub AS Repo
Vabrikud üle valitseva mõju omaja. Koondumine ei tekita ega tugevda Eestis
puitlaastplaatide
tootmise
ja
müügi
mööblitööstusesse
kaubaturul
ning
kõvapuitkiudplaatide tootmise ja müügi pakkematerjaliks kaubaturul turguvalitsevat
seisundit ning KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise
keelamise, ei esine.
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele
Lepingu
punkt
9
sisaldab
konkurentsipiiranguid,
[………………………………………………].

mille

kohaselt

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirangud on Sorbes
AG ja AS Repo Vabrikud koondumisega otseselt seotud ja vajalikud, kuna sellega
tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba Sorbes AG ja AS Repo Vabrikud koondumisele, sealhulgas koondumisega
seotud konkurentsipiirangutele.
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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).
Peeter Tammistu

