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Koondumisele nr 25-ko/2004 Askembla Growth Fund KB/ Ehitus Service 
OÜ loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
22.09.2004.a. esitas Askembla Growth Fund KB (edaspidi AGF) esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt, vastavalt osade ostu- müügi lepingule ja uue osa 
omandamise lepingule omandab AGF 58% Ehitus Service OÜ (edaspidi ES) osadest. 
Käesoleva tehingu tulemusel omandab AGF valitseva mõju ES- i üle konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 
sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 27.09.2004.a. AGF ja ES koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise 
ettevõtja või tema osa üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja või tema 
osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks 
AGF ja ES. 
 
AGF on Rootsis registreeritud finantsvaldusettevõtja, kelle äritegevuseks on investeerimine 
perspektiivikatesse ja arenevatesse ettevõtjatesse, eriti Balti riikides ja Poolas asuvatesse 
ettevõtjatesse, ning osalemine nende äritegevuses. AGF- il on Eestis kolm tütarettevõtjat: AS 
Eesti Eine; AS Aeroc; 2004 aasta jaanuaris omandati TD Baltic AS.    
 
ES- i äritegevuseks on ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük. ES- il puuduvad tütarettevõtjad 
ning tema äritegevus toimub ainult Eesti territooriumil.  
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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 vähemalt 
ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, 
äritegevus toimub Eestis. 
 
AGF- i 2003.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli 87 miljonit krooni. 2004. aasta alguses 
omandatud TD Baltic AS käive 2003. aastal oli 1100 miljonit krooni. 
Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002. a määrusele nr 1, kui 
pärast aruandlusperioodi lõppu on koondumise käigus loovutatud või omandatud äritegevus, 
korrigeeritakse majandusaasta realiseerimise netokäivet nii, et sellest lahutatakse loovutatud ja 
liidetakse pärast aruandlusperioodi lõppu omandatud äritegevuse käive. Sellest tulenevalt oli 
AGF- i 2003.a. majandusaasta ülemaailmne käive kokku 1187 miljonit krooni. 
 
ES- i 2003.a. majandusaasta käive Eestis oli 247 miljonit krooni. Seega kuulub AGF- i ja ES- i 
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja 
kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
AGF- i äritegevuseks on investeerimine. AGF- i valitseva mõju all olevate Eestis äritegevust 
omavate tütarettevõtjate äritegevus: 
- AS Aeroc- poorbetoontoodete tootmine ja turustamine; 
- AS Eesti Eine- haiglate, koolide ning suurettevõtete toitlustamine; 
- AS TD Baltic- arvutite ja muu riistvara import, müük ja distributsioon.  
 
ES- i äritegevuseks on: 
- ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük; 
- tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; 
- transporditeenused litsentseerimata tegevusaladel; 
- kinnisvara haldamine, kinnisvara ostu, müügi ja rentimise vahendamine; 
- internetikaubandus 
  
Antud koondumise puhul on kaubaturul käibivad kaubad ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük, 
kuna see on ES- i põhitegevusala.  
 
Kaubaturu geograafiline ulatus on Eesti territoorium. 
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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. 
 
AS- i Aeroc võib pidada mõjutatud kaubaturul tegutsevaks ettevõtjaks tema vertikaalse suhte 
kaudu ES- iga ( tootja- müüja).  
 
Koondumise teate esitaja andmetel oli ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügi kaubaturu maht 
Eestis 2003. aastal 6,4 miljardit krooni, millest ES- i käive moodustas 247 miljonit krooni ehk 
ligikaudu 4%. 
 
AS- i Aeroc 2003. Aasta ülemaailmne käive oli 56 miljonit krooni, millest käive Eestis 
moodustas 21 miljonit krooni. 
 
Koondumisejärgselt kuuluvad nii ES kui AS Aeroc AGF- i valitseva mõju alla. Kokku  
moodustas mõlema ettevõtja ( ES ja AS Aeroc) käive 2003. aastal ehitusmaterjalide jae- ja 
hulgimüügi kaubaturul Eesti territooriumil 268 miljonit krooni, mis moodustab endiselt ca 4% . 
Seega, antud koondumine ei tekita ega tugevda kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning 
KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule 
 
[...] 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Askembla Growth Fund KB ja Ehitus Service OÜ koondumisele, sealhulgas 
koondumisega seotud konkurentsipiirangule kestvusega kuni [...] aastat. 
 
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 
 
 
 
 
    
 
 
          
 
  


