
 
 

 

 

OTSUS        07.02.2020 nr 5-5/2020-004 

 

 

Koondumisele nr 01/2020 AURELIUS Investment NL 1 B.V. / Dätwyler Teco Holding 

B.V., Distrelec Gesellschaft m.b.H., Distrelec Italia s.r.l., Elfa Distrelec AS, Elfa 

Distrelec Oy, Elfa Distrelec A/S, Distrelec B.V., Distrelec Ltd., Elfa Distrelec OÜ, Elfa 

Distrelec AB, Elfa Distrelec Sp.z.o.o., Elfa Distrelec UAB, Elfa Distrelec SIA, 

Dätwyler Schweiz AG ettevõtja osa ja Distrelec GmbH ettevõtja osa loa andmine  

 

 
1. Koondumine 

 

24.01.2020 esitas AURELIUS Investment NL 1 B.V. (registrikood 75933292, Holland) 

volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Dätwyler 

Holding AG (registrikood CHE-103.275.686, Šveits) ja AURELIUS Investment NL 1 B.V. 

23.12.2019 aktsiate ja varade ostulepingu. Lepingust tulenevalt omandab AURELIUS 

Investment NL 1 B.V. valitseva mõju Dätwyler Teco Holding B.V. (registrikood CHE-

103.453.657, Šveits) üle. Samuti omandab AURELIUS Investment NL 1 B.V. valitseva 

mõju Distrelec Gesellschaft m.b.H. (registrikood FN 56839m, Austria), Distrelec Italia s.r.l. 

(registrikood 10765880157, Itaalia), Elfa Distrelec AS (registrikood 958975260, Norra), 

Elfa Distrelec Oy (registrikood 0680452-8, Soome), Elfa Distrelec A/S (registrikood 

33540019, Taani), Distrelec B.V. (registrikood 30048971, Holland), Distrelec Ltd. 

(registrikood 10698604, Ühendkuningriik), Elfa Distrelec OÜ (registrikood 10202236, 

Eesti), Elfa Distrelec AB (registrikood 958975260, Rootsi), Elfa Distrelec Sp.z.o.o. 

(registrikood KRS 0000034722, Poola), Elfa Distrelec UAB (registrikood 300552820, 

Leedu) ja Elfa Distrelec SIA (registrikood 40003461829, Läti) üle ning omandab valitseva 

mõju Dätwyler Schweiz AG (registrikood CHE-105.894.328, Šveits) ettevõtja osa ja 

Distrelec GmbH (registrikood HRB 22748HB, Saksamaa) ettevõtja osa üle. Seega on antud 

juhul tegemist valitseva mõju omandamisega konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses ning koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.  

 

Konkurentsiamet avaldas 27.01.2020 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

ÄRAKIRI 
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Seega on käesoleva koondumise osalisteks AURELIUS Investment NL 1 B.V., Dätwyler 

Teco Holding B.V., Distrelec Gesellschaft m.b.H., Distrelec Italia s.r.l., Elfa Distrelec AS, 

Elfa Distrelec Oy, Elfa Distrelec A/S, Distrelec B.V., Distrelec Ltd., Elfa Distrelec OÜ, 

Elfa Distrelec AB, Elfa Distrelec Sp.z.o.o., Elfa Distrelec UAB, Elfa Distrelec SIA, 

Dätwyler Schweiz AG ja Distrelec GmbH. 

 

AURELIUS Investment NL 1 B.V. on valdusühing, mille üle omab valitsevat mõju 

Saksamaal registreeritud ettevõtja AURELIUS Development Three GmbH, kes omakorda 

kuulub investeeringute haldamisega tegeleva kontserni AURELIUS Equity Opportunities 

SE & Co. KGaA (AURELIUS GROUP) valitseva mõju alla. AURELIUS GROUP 

valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad mitmesuguste äritegevustega, näiteks 

mootorsõidukite varuosade hulgimüügiga, DIY kaubamärki kandvate jaemüügikettide 

opereerimisega, vee ja gaasi taristu tööstuslike ventiilide tarnimisega, kirurgiliste ja 

mittekirurgiliste kosmeetiliste protseduuride pakkumisega, peenkeemiatoodete tootmisega, 

tekstiiltoodete tarnimisega jne. 

 

Koondumise osalised Dätwyler Teco Holding B.V., Distrelec Gesellschaft m.b.H., 

Distrelec Italia s.r.l., Elfa Distrelec AS, Elfa Distrelec Oy, Elfa Distrelec A/S, Distrelec 

B.V., Distrelec Ltd., Elfa Distrelec OÜ, Elfa Distrelec AB, Elfa Distrelec Sp.z.o.o., Elfa 

Distrelec UAB, Elfa Distrelec SIA, Dätwyler Schweiz AG ja Distrelec GmbH, kelle üle või 

kelle osa üle omandatakse valitsev mõju kuuluvad koondumise eelselt Dätwyler Holding 

AG valitseva mõju alla. Dätwyler Holding AG on valdusühing ning Dätwyler kontserni 

emaettevõtja. Dätwyler kontserni kuuluvad ettevõtjad pakkuvad innovaatilisi lahendusi ja 

parimat Šveitsi kvaliteeti tööstuskomponentide tarnijana kogu maailmas, keskendudes 

peamiselt tervishoiu ja tööstuse (sh autotööstuse) klientide vajaduste rahuldamisele, samuti 

varustavad töötlevat tööstust elektriliste komponentidega. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste 2019. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja vähemalt 

kahe koondumise osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, 

mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

3.2 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 (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 
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samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

AURELIUS GROUP portfelli kuuluvatel ettevõtjatel tekib Eestis müügitulu järgmistes 

valdkondades: purjejahtide müük; veetöötlus- ja jaotussüsteemidele, reoveesüsteemidele, 

tammidele, jõujaamadele ja energiasektorile ventiilide tarnimine; fotograafiatoodete müük; 

käsitöötoodete müük; Scholl kaubamärkiga kingade müük; esmatarbekaupade müük; 

raamatute müük; postimüügiteenuse pakkumine; koolidele ja kutseõppeasutustele tehniliste 

õppesüsteemide pakkumine.  

 

Dätwyler kontserni kuuluvad ettevõtjad omavad Eestis käivet järgmistes valdkondades:  

elektroonikatoodete ja IT-seadmete müük kutselistele klientidele. Dätwyler kontserni 

ettevõtjad müüvad Eestis nutika kodu ning koduautomaatika tooteid, kodu- ja 

elustiilitooteid (köögi- ja toiduvalmistamise seadmed), heli- ja pildiseadmeid (auto heliside, 

kõrvaklapid, koduaudio), mobiili ja meediatooteid (nutitelefoni seadmed) ning muid 

nutikaid ja ühendatavaid tooteid.  

 

Seega ei esine koondumise osaliste tegevustes horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid 

seoseid. 

 

Kuna käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid Juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei ole kaubaturgude ning 

nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine vajalik. 

 

3.3 Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 

tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 

arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei muutu 

oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda 

käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine 

käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid 

koondumise keelamise.  

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet  
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anda loa AURELIUS Investment NL 1 B.V. ja Dätwyler Teco Holding B.V., Distrelec 

Gesellschaft m.b.H., Distrelec Italia s.r.l., Elfa Distrelec AS, Elfa Distrelec Oy, Elfa 

Distrelec A/S, Distrelec B.V., Distrelec Ltd., Elfa Distrelec OÜ, Elfa Distrelec AB, Elfa 

Distrelec Sp.z.o.o., Elfa Distrelec UAB, Elfa Distrelec SIA, Dätwyler Schweiz AG 

ettevõtja osa ning Distrelec GmbH ettevõtja osa koondumisele. 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  

 

KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada 

kuni ühe aastani. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 
 

Konkurentsiameti 07.02.2020 otsuse nr 5-5/2020-004 ärakiri on 

samane originaaliga.  

/Svetlana Ljutova/ 14.02.2020 

 


