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Koondumisele nr 32-ko/2004 AS Baltika, Oy Turo Tailor Ab/OÜ 
Baltika Tailor loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
30.11.2004.a. esitasid AS Baltika ja Oy Turo Tailor Ab esindajad Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt AS Baltika ja Oy Turo Tailor Ab vahel 29.11.2004.a 
sõlmitud osa jagamise ja müügi võlaõigusliku lepingu ning osanike lepingu alusel 
omandavad AS Baltika ja Oy Turo Tailor Ab ühiselt valitseva mõju OÜ Baltika Tailor 
üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4  tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 03.12.2004.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.  
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad 
valitseva mõju teise ettevõtja üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osalised 
ettevõtjad, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul 
koondumise osalisteks AS Baltika, Oy Turo Tailor Ab ja OÜ Baltika Tailor. 
 
Baltika Grupp on rahvusvaheline rõivakaubanduskontsern, mis koosneb 
rõivakaubandus- ning tootmisettevõtetest. Baltika Grupi põhitegevuseks on 
õmblustoodete valmistamine, õmblusteenuste osutamine ja müük. Baltika Gruppi 
kuuluvad: AS Baltika (emaettevõtja), OÜ Baltman (100%), Baltika Lietuva (100%), 
Baltika Sweden (100%), Baltika Poland (100%), Oy Baltinia AB (100%), Baltika 
Ukraina (99%), Baltika Latvija(75%) ja alates 2004.a  OOO “Kompanija BALTMAN 
RUS”(50,1%).  
AS Baltika on Baltika Grupi emaettevõtja, kellel on Eestis neli tütarettevõtjat: 1) OÜ 
Baltman, (100%), 2) AS Virulane, (79,23%), 3) AS Elina STC (50,10%), 4) OÜ 
Baltika Tailor (100%). 
 
Turo Tailor Grupp on rõivakaubanduskontsern, mis tegeleb meesterõivaste tootmise 
ja müügiga. Oy Turo Tailor Ab emaettevõtja on Oy New Suit Promotion Ab. Turo 
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Gruppi kuuluvad:  Oy Oratop Ab (100%), Frislid Konfeksjon AS (100%), AS Villero 
(83%). Oy-l Turo Tailor Ab on Eestis üks tütarettevõtja, AS Villero.  
 
Käesoleva koondumise puhul AS Baltika müüb Oy-le Turo Tailor Ab 50% OÜ 
Baltika Tailor osadest. OÜ Baltika Tailor loodi AS Baltika poolt eesmärgiga eraldada 
AS-ist Baltika tootmisüksus ja moodustada eraldi tootmisettevõtja. OÜ Baltika Tailor 
nõukogusse valitakse kaks esindajat AS-ist Baltika ja kaks esindajat Oy-st Turo Tailor 
Ab. Kaheliikmelisse juhatusse valitakse üks liige AS Baltika poolt ja üks liige Oy 
Turo Tailor Ab poolt. 
 
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. 
 
Baltika Grupi 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu 496,7 miljonit. 
krooni. Oy Turo Tailor Ab 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu 
367,7 miljonit  krooni. OÜ-l Baltika Tailor puudus realiseerimise netokäive 2003.a. 
OÜ Baltika Tailor alustas äritegevusega Eestis 01.11.2004.a. Seega kuulub AS 
Baltika, Oy Turo Tailor Ab ja OÜ Baltika Tailor 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. 
 
Käesoleva koondumise puhul AS Baltika ja Oy Turo Tailor Ab omandavad ühise 
valitseva mõju OÜ Baltika Tailor üle.  
 
Baltika Grupi emaettevõtja AS Baltika põhitegevuseks on müügitegevuse, 
tootearenduse, varude ja logistiliste tegevuste teostamine ning juhtimine kontserni 
tasandil. AS Baltika omab Eestis nelja tütarettevõtjat: 1) OÜ Baltman, 
põhitegevusalaks meeste- ja naiste valmisrõivaste müük, 2) AS Virulane, 
põhitegevusalaks meeste- ja naiste pealisrõivaste valmistamine erinevate Baltika 
kaubamärkide all, 3) AS Elina STC, põhitegevusalaks naiste valmisrõivaste tootmine 
erinevate Baltika kaubamärkide all, 4) OÜ Baltika Tailor, põhitegevusalaks meeste ja 
naiste valmisrõivaste tootmine erinevate Baltika kaubamärkide all ja allhanke teenuste 
osutamine peamiselt Soome, Rootsi ning Inglismaa tellijatele. 
 
Oy Turo Tailor Ab tegeleb meeste valmisrõivaste tootmise ja müügiga. Oy Turo 
Tailor Ab omab koondumise eelselt äritegevust Eestis tütarettevõtja AS Villero 
kaudu, kes tegeleb meeste pükste tootmisega.  
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Tulenevalt eeltoodust Baltika Grupp ning Oy Turo Tailor Ab tegutsevad Eestis 
rõivaste tootmise ja müügi kaubaturul, mistõttu piiritletakse käesoleva koondumise 
puhul kaubaturuna rõivaste tootmine ja müük Eesti territooriumil.  
 
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 omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja, kelle positsioon 
võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult 
konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, 
kui ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse ülevaate (Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu väljaanne, 
september 2004) kohaselt, oli rõivaste tootmise ja müügi kogumaht Eestis 2003.a 
ligikaudu 1,36 miljardit krooni. AS Baltika käive Eestis oli […] miljonit krooni, mis 
moodustab ligi […]% rõivaste tootmise ja müügi kaubaturu mahust. AS Baltika 
suuremad konkurendid rõivaste tootmise ja müügi kaubaturul Eestis on: AS Klementi 
(4% turuosaga), AS Sangar (3% turuosaga) ja alla 3% turuosadega AS Bastion, OÜ 
Zik-Zak (toodab ja turustab rõivaid Ivo Nikkolo kaubamärgi all). Eestis tegeleb 
rõivaste tootmise ja müügiga ligi 400 väiksemat ettevõtjat, neist 132 on üle 20 
töötajaga ettevõtjad.    
 
Oy Turo Tailor Ab tütarettevõtja Eestis, AS Villero, kelle põhitegevusalaks on pükste 
tootmine (allhange), turustab oma toodangust ligi 99,9% Soome. 
 
Käesoleva koondumise tulemusena ei muutu Eesti rõivaste tootmise ja müügi 
kaubaturul konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumise osalistel ei teki 
eelpool nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 mõistes. 
Arvestades rõivaste tootmise ja müügi kaubaturul koondumise osaliste konkurentide 
arvu, nende turupositsiooni ja seadusandlike takistuste puudumist kaubaturule 
sisenemisel, ei esine käesoleva koondumise puhul  KonkS § 22 lg 2 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.  
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan:  
 
Anda luba  AS Baltika, Oy Turo Tailor Ab ja OÜ Baltika Tailor koondumisele.                                          
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
selle teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
Aini Proos 
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