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05.05.2021 nr 5-5/2021-034 

 

 

Koondumisele nr 22/2021 AURELIUS Investment Lux DS SARL / 

Panasonic Energy Europe N.V., Panasonic Energy Belgium N.V., 

Panasonic Energy Poland S.A. loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

19.04.2021 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid AURELIUS 

Investment Lux DS SARL (registrikood B251905, Luksemburg) ja Panasonic Europe B.V. 

(registrikood 71327452 0000, Holland) äriühingute Panasonic Energy Europe N.V. 

(registrikood 0414.688.361, Belgia), Panasonic Energy Belgium N.V. (registrikood 

0407.256.676, Belgia), Panasonic Energy Poland S.A. (registrikood 0000040325, Poola) 

17.03.2021 osade omandamise ostu-müügilepingu.  

 

Tehingu tulemusena kuuluvad Panasonic Energy Europe N.V., Panasonic Energy Belgium 

N.V., Panasonic Energy Poland S.A. äriühingu AURELIUS Investment Lux DS SARL 

valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud 

juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 20.04.2021 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 kohaselt 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. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks AURELIUS Investment Lux DS SARL, 

Panasonic Energy Europe N.V., Panasonic Energy Belgium N.V. ja Panasonic Energy 

Poland S.A. 

 

 

ÄRAKIRI 

Ärisaladused välja jäetud 
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AURELIUS Investment Lux DS SARL on käesolevaks tehinguks asutatud 

valdusettevõtja, millel endal majandustegevus puudub. AURELIUS Investment Lux DS 

SARL ainuosanik on Aurelius Investment Lux One SARL, millel on omakorda kaks 

osanikku – valitsevat mõju omav Aurelius Growth Investments S.à.r.l. (70% osalus) ning 

Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (30% osalus).1 Koondumise teate kohaselt 

on nimetatud äriühingud valitseva mõju kaudu seotud ning tegutsevad Aureliuse 

kaubamärgi all. 

 

Aurelius Growth Investments S.à.r.l. on kaudselt ainuomanik või omab vähemalt 

enamusosanikuna ärihuvisid erinevates portfelliettevõtjates, kes tegutsevad erinevates 

sektorites, kuid Eestis äritegevust ega käivet ei oma. 

 

Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA on Saksamaal börsil registreeritud 

investeerimisettevõtja, mille valitseva mõju all olevatest ettevõtjatest omavad Eestis käivet 

alljärgnevad:  

• Hammerl GmbH (ehituskilede ja muude ehitustööstuse tarbekaupade tootmine); 

• HanseYachts (purjejahtide tootmine);  

• VAG Group (ventiilide tarnimine veepuhastus- ja jaotussüsteemidele, reovee-

süsteemidele, tammidele, jõujaamadele ja energiasektorile); 

• Armstrong Group (ärihoonete ripplagede plaatide ja võrkude tootmine); 

• Calumet Wex (fotograafiatoodete müük); 

• Scholl (jalatsite tootmine); 

• Conaxess (esmatarbekaupade: toiduainete, maiustuste, suupistete, alkohoolsete ja 

mittealkohoolsete jookide ning hügieenitoodete turustamine); 

• Ideal Shopping Direct (erinevate kanalite kaudu postimüügiteenuse pakkumine); 

• Distrelec & Nedis (elektriliste ja tehniliste komponentide hulgimüük ja 

elektroonikatoodete turustamine); 

• LD Didactic (tehniliste õppesüsteemide pakkumine koolidele ja kutseõppeks). 

 

 

Panasonic Energy Europe N.V. on Belgias registreeritud äriühing, mis juhib Euroopas 

Panasonic kaubamärgiga tarbepatareide (sh leelispatareid, tsink-süsinikpatareid ning 

laetavad patareid, eriotstarbelised patareid ning kuuldeaparaatide patareid) turundust, 

müüki ja turustamist. Müüki korraldatakse kombineeritult otsemüügi kontorite ja kohalike 

turustajate kaudu. Eestis äriühingul otsemüügi kontorit ei ole, […]. 

 

Panasonic Energy Belgium N.V. on Belgias registreeritud äriühing, mis on Panasonic 

kaubamärgiga patareide tootmistehase operaator Belgias. Äriühing Eestis äritegevust ega 

käivet ei oma. 

 

Panasonic Energy Poland S.A. on Poolas registreeritud äriühing, mis on Panasonic 

kaubamärgiga patareide tootmistehase operaator Poolas. Äriühing Eestis äritegevust ega 

käivet ei oma. 

 

 

 

 

                                                 
1 www.aureliusinvest.com  

http://www.aureliusinvest.com/
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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 koondumise teate esitamisele eelnenud majandusaasta käive Eestis oli 

kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud 

perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub 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 

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 Investment Lux DS SARL-iga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjatest tekib 

Eestis müügitulu ettevõtjatel, kes tegelevad ehituskile tootmise, purjejahtide tootmise, vee- 

ja energiatööstusele ventiilide tarnimise, ärihoonete ripplagede plaatide ja võrede tootmise, 

fotograafiatoodete müügi, jalatsite tootmise, esmatarbekaupade turustamise, erinevate 

kanalite kaudu postimüügi pakkumise, elektri- ja tehniliste komponentide hulgimüügi, 

elektroonikatoodete turustamise, ja tehniliste õpetamissüsteemide pakkumisega. Käesoleva 

koondumise puhul on asjakohane välja tuua äriühingud Conaxess2, kes tegeleb esmatarbe-

kaupade turustamisega (sh Duracell kaubamärgiga patareid) ja Distrelec & Nedis3, kes 

tegeleb Eestis elektri- ja tehniliste komponentide ning elektroonikatoodete hulgi- ja 

jaemüügiga (Elfa Distrelec OÜ kaudu), sest nende äriühingute pakutavate toodete hulgas 

on ka patareisid. 

 

Panasonic Energy Europe N.V. tegeleb patareide hulgimüügiga rahvusvahelisel tasandil 

ning tema müügitulu Eestis tekib tarbepatareide (sh leelispatareid, tsink-süsinikpatareid 

                                                 
2 Conaxess Trade Group, https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/companies/valora-trade/  
3 Distrelec & Nedis, https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/companies/distrelec-nedis/  

https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/companies/valora-trade/
https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/companies/distrelec-nedis/
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ning laetavad patareid, eriotstarbelised patareid ning kuuldeaparaatide patareid) müügist 

Eestis asuvale edasimüüjale. 

 

Ehkki AURELIUS Investment Lux DS SARL-iga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja 

Conaxess tegeleb esmatarbekaupade hulgas ka patareide hulgimüügiga, ei oma ta 

äritegevust Eestis, vaid marginaalne müügitulu patareide müügist (2020. aastal […] euro) 

on tekkinud klientide tarnetest Eesti asukohtadesse. Kuivõrd Conaxess ei tegutse 

edasimüüjana Eestis, ei teki Conaxessi ja Panasonic Energy Europe N.V. äritegevuste vahel 

Eestis vertikaalset seost. 

 

Distrelec & Nedis tegeleb patareide hulgi- ja jaemüügiga, müües elektroonikatoodete 

hulgas ka vähesel määral patareisid (2020. aastal u […] euro väärtuses). Seega tekib 

ettevõtjate Panasonic Energy Europe N.V. ja Distrelec & Nedis äritegevuste vahel Eestis 

vertikaalne seos.    

 

Arvestades Aurelius kontserni ettevõtjate vähest osatähtsust patareide müügil ning asjaolu, 

et koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda patareide hulgi- ja jaemüügi 

valdkonnas Eestis, ei ole Konkurentsiameti hinnangul vajalik ega otstarbekas täpsete 

andmete kogumine patareide müügi kogumahu kohta, samuti ei ole vajalik kaubaturgude 

ega nende geograafilise ulatuse täpne piiritlemine.    

 

 

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. 

 

Koondumise osaliste äritegevuste vahel Eestis tekib vertikaalne seos, kuivõrd omandatav 

ettevõtja Panasonic Energy Europe N.V. tegeleb patareide hulgimüügiga rahvusvahelisel 

tasandil ning AURELIUS Investment Lux DS SARL-iga valitseva mõju kaudu seotud 

ettevõtja Distrelec & Nedis tegeleb patareide hulgi- ja jaemüügiga. Samas on 

koondumisega tekkiva vertikaalse seose mõju vähene ning koondumise osaliste vahel 

puuduvad tegelikud ostu-müügi suhted. 

 

Eelnevat arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. Samuti 

ei tekita ega tugevda 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  

 

anda loa AURELIUS Investment Lux DS SARL ja Panasonic Energy Europe N.V., 

Panasonic Energy Belgium N.V., Panasonic Energy Poland S.A. koondumisele. 



5 

 

 

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 05.05.2021 otsuse nr 5-5/2021-034 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 14.05.2021 


