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Koondumisele nr 31-ko/2004 Hartwall Capital Oy Ab, Karelia Finland
Oy/Karelia Yhtymä Oyj loa andmine
Koondumine
19.11.2004 esitas Hartwall Capital Oy Ab (edaspidi Hartwall) ja Karelia Finland Oy (edaspidi
Karelia Finland) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt
aktsiate ostu- müügilepingule Hartwall omandab CapMan Capital Management Oy- lt, 3i
Finland Oy- lt ja füüsiliste isikute poolt juhitavatelt/nõustatavatelt fondidelt [...] % Karelia
Yhtymä Oyj (edaspidi Karelia Yhtymä) aktsiatest. Samal ajal Karelia Finland kui Karelia
Yhtymä senine äktsionär, omades [...] % aktsiatest, sõlmib Cumasa Oy- ga eraldi aktsiate ostumüügi lepingu viimaselt [...] % Karelia Yhtymä aktsiate omandamiseks.
Tehingute tulemusel omandavad Hartwall [...] %, Karelia Finland [...] % ja kolm Karelia
Yhtymä juhatuse liiget kokku [...] % Karelia Yhtymä aktsiatest.
Vastavalt aktsionäride lepingus sätestatule on kõikide Karelia Yhtymä äritegevust oluliselt
mõjutavate otsuste vastuvõtmiseks vajalik nii Hartwalli kui Karelia Finlandi nõusolek,
järelikult on tegemist ühise valitseva mõju omandamisega Konkurentsiseaduse (edaspidi
KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 mõistes.
Konkurentsiamet avaldas 23.11.2004 Hartwalli, Karelia Finlandi ja Karelia Yhtymä
koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud
isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 p 3 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad 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 Hartwall, Karelia Finland ja Karelia Yhtymä.
Hartwall on Soomes registreeritud ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on ettevõtjates
osaluste omandamine ja juhtimine. Lisaks pakub Hartwall kontserni kuuluvatele ettevõtjatele
finantseerimis-, juhtimis- ja planeerimistegevust. Hartwall ei oma äritegevust Eestis.
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Karelia Finland on Soomes registreeritud ettevõtja, kelle äritegevuseks on kinnisvara
omandamine ja rentimine, sealhulgas muu kapitali omamine. Lisaks võib ettevõtja kaubelda
väärtpaberitega ning tegeleda töödeldud puidutoodete impordi ja ekspordiga. Karelia Finland ei
oma äritegevust Eestis.
Karelia Yhtymä on Soomes registreeritud ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on
põrandakatete tootmine ning turustamine. Karelia Yhtymä omab äritegevust Eestis läbi
tütarettevõtja Upofloor Eesti OÜ, kelle põhiliseks tegevusalaks on põrandakatete hulgimüük
Baltimaades.
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.
2003. majandusaasta ülemaailmsed käibed olid: Hartwallil [...] miljonit krooni; Karelia
Finlandil [...] miljonit krooni; Karelia Yhtymäl [...] miljonit krooni. Karelia Yhtymä omab
äritegevust Eestis. Seega kuulub Hartwalli, Karelia Finlandi ja Karelia Yhtymä vaheline
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.
Antud koondumise puhul on kaubaturul käibivaks kaubaks: põrandakatete hulgimüük.
Kaubaturu geograafiline ulatus on Eesti territoorium.
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.
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 põrandakatete kaubaturgu Eestis.
Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega,
koondumine ei tekita ega tugevda kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
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Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele
Konkurentsiamet on seisukohal, et Karelia Yhtymä aktsionäride lepingu punktis 7 Karelia
Finlandi ja Heikki Väänäneni suhtes sätestatud konkurentsipiiranguid võib lugeda
koondumisega otseselt seotuks ja selle jõustamiseks vajalikuks, kuna sellega tagatakse
Hartwalli poolt omandatava vara väärtuse säilimine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba Hartwall Capital Oy Ab, Karelia Finland Oy ja Karelia Yhtymä Oyj koondumisele,
sealhulgas koondumisega seotud konkurentspiirangutele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1).

Peeter Tammistu

