KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Koondumistehingu ja koondumise osaliste äritegevuse kirjeldus
Intrac Holding AB ja Intrac Group AB on mõlemad valdusettevõtjad. Äritegevust teostatakse läbi
tütarühingute Eestis, Lätis ja Leedus. Tegevus Eestis on keskendunud Intrac Eesti AS-i, mis tegutseb
uute rasketehnika masinate diilerina. Intrac kontserni peamine tegevusvaldkond on metsa-, ehitus, põllumajandus- ja materjalikäsitlusmasinate (st rasketehnika) ning nende lisavarustuse ja
varuosade müük, hooldus ja remont. Teostatakse ka masinate väljarentimist.
Intrac kontsern tegutseb kõikides Balti riikides, kuid Eesti territooriumi toimuv tegevus on
keskendunud Intrac Eesti AS-i. Kontserni struktuur on järgmine:

Müüjad

Intrac Eesti AS

Intrac Holding AB

Intrac Group AB

Intrac Latvija SIA

Intrac Lietuva UAB

Omandajaks on United Partners Group OÜ kontsern, kes teostab tehingu läbi BRC Eesti OÜ.
OÜ BRC Group on United Partners Group OÜ kontserni kuuluv ettevõtja ning BRC Eesti OÜ on
omakorda OÜ BRC Group tütarühing, mis tegutseb kasutatud tarbesõidukite (sõiduautode) müügi
valdkonnas Eestis. OÜ-l BRC Group on tütarühingud ka Lätis ja Leedus, mis tegutsevad vastavatel
Läti ja Leedu turgudel kasutatud sõidukite müügi ja teenindamise valdkondades (Leedus müüakse
lisaks ka uusi Hyunday ehitusmasinaid).
United Partners Group OÜ valitseva mõju alla kuulub veel hulk muid ettevõtjaid Eestis, Lätis ja
Leedus, mis tegutsevad kinnisvara valdkonnas, samuti puidutootmise valdkonna ettevõtja Nordic
Lumber AS.
Koondumise põhjuseks on United Partners Group OÜ soov siseneda rasketehnika masinate
turustamise turule Eestis ja laiendada vastavat tegevust mujal Baltikumis. Senini keskendus United
Partners Group OÜ läbi BRC Eesti OÜ kasutatud tarbesõidukite vahendamisele Eestis ning segmenditi
on põhitegevuseks olnud siin tavasõidukite (sõiduautode) müük.
BRC Eesti OÜ omandab koondumise tulemusena Intrac Holding AB üle ainuvalitseva mõju, saades
selle kaudu oma kontrolli alla ka tema tütarühingud ja äritegevuse Balti riikides.

Lk 2

Koondumise osalisteks on BRC Eesti OÜ ja Intrac Holding AB (KonkS § 20 punktid 2 ja 4).
Olulisi sisulisi kattuvusi United Partners Gorup OÜ ja Intrac Holding AB kontsernide tegevuste vahel
Eestis ei ole, kuna sõidukite osas keskendutakse erinevatele segmentidele (rasketehnika vs
tarbesõidukid) ning ühtlasi on erinev müüdavate sõidukite vanus (Intrac müüb peamiselt uusi
sõidukeid, samas kui BRC tegeleb kasutatud sõidukite vahendamisega nö komisjonimüügi korras).
Koondumise tulemusel ei muutu seega kaubaturu struktuur, kuna puuduvad koondumisega
mõjutatud kaubaturud. Koondumise osalised ei ole omavahel Eestis konkurendid ning nende
tegevuse osas puuduvad Eestis igasugused kattuvused. Samuti puuduvad koondumise osalistel
Eestis vertikaalsed seosed

