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Koondumisele nr 40/2021 aktsiaselts FEB / Vaga Tehnika Eesti Osaühing
loa andmine
1. Koondumine
21.09.2021 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid aktsiaselts FEB
(registrikood 10109270) ja Taanis registreeritud äriühing BRØDRENE A & O
JOHANSEN A/S (registrikood 58210617) 21.09.2021 Vaga Tehnika Eesti Osaühingu
100% osa müügilepingu.
Tehingu tulemusena kuulub Vaga Tehnika Eesti Osaühing äriühingu aktsiaselts FEB
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 21.09.2021 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 aktsiaselts FEB ja Vaga Tehnika Eesti
Osaühing.
Aktsiaselts FEB on Rootsi äriühingu AHLSELL SVERIGE AB tütarettevõtja, mis tegeleb
kütte-, veevarustuse-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete ning nende koosteosade (edaspidi
ka HEPAC1 tooted) ja elektri- ja nõrkvoolusüsteemide jaemüügiga peamiselt äriklientidele
(ehitusettevõtjad, infrastruktuuriettevõtjad, tööstusettevõtjad, kliima-, ventilatsiooni- ja
kütteseadmete paigaldajad). Aktsiaseltsil FEB on müügiesindused Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Rakveres, Narvas ja Viljandis; hulgiladu Tallinnas ja e-pood aadressil www.feb.ee.
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HEPAC – Heating, Plumbing and Air Conditioning

Aktsiaselts FEB kuulub Ahlselli kontserni, mille ettevõtjad tegelevad Põhjamaades
peamiselt HEPAC toodete edasimüügiga.
Lõppastmes kuulub aktsiaselts FEB mitmete äriühingute kaudu CVC Capital Partners
SICAV-FIS S.A. (edaspidi CVC) valitseva mõju alla. CVC ja tema tütarettevõtjad ning
CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation ja tema tütarettevõtjad on
eraomanduses olevad ühingud, kelle tegevus hõlmab teatud investeerimisfondide ja platvormide (edaspidi CVC Fondid) nõustamist ja/või nende nimel investeeringute
haldamist. CVC Fondidel on osalused erinevates majandussektorites tegutsevates
ettevõtjates peamiselt Euroopas, Ameerika Ühendriikides ning Aasia ja Vaikse ookeani
piirkonnas.
CVC portfelli kuuluvatest ettevõtjatest omavad lisaks aktsiaseltsile FEB Eestis käivet
mitmed ettevõtjad2, kelle tegevustel puudub seos käesoleva koondumisega.
Vaga Tehnika Eesti Osaühing on äriühing, mis tegeleb HEPAC toodete müügiga
peamiselt äriklientidele. Vaga Tehnika Eesti Osaühingul on Tallinnas müügiesindus ja
hulgiladu.
Koondumise eelselt omab Vaga Tehnika Eesti Osaühingu üle valitsevat mõju Taani
ettevõtja BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S, mis tegeleb peamiselt Taanis (väikeses
mahus ka Rootsis) HEPAC toodete müümisega äriklientidele. Vaga Tehnika Eesti
Osaühingul tütarettevõtjaid ei ole.
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, realiseerimisja 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
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Ettevõtjate nimekiri on esitatud koondumise teates.
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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.
Mõlemad koondumise osalised, st nii aktsiaselts FEB kui Vaga Tehnika Eesti Osaühing,
tegelevad HEPAC toodete jaemüügiga. Seega tekib koondumise osaliste tegevuste vahel
horisontaalne kattuvus HEPAC toodete jaemüügil.
Käesoleva koondumise puhul on võimalik lähtuda nii laiemast (ehituskaupade müük Eestis)
kui ka kitsamast (HEPAC toodete jaemüük äriklientidele spetsialiseeritud kauplustes
Eestis) kaubaturgude piiritlusest ning koondumise teates on esitatud vastavad kaubaturgude
mahud. Konkurentsiamet lähtub siinkohal kitsaimast võimalikust kaubaturu piiritlusest ning
hindab koondumise mõju HEPAC toodete spetsialiseeritud kauplustes äriklientidele
jaemüügi osas Eestis. Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda HEPAC toodete jaemüügi valdkonnas, ei ole kaubaturu täpne piiritlemine antud
koondumise puhul vajalik.
Koondumise teate kohaselt ei olnud täpsed andmed HEPAC toodete jaemüügi kohta
avalikult kättesaadavad, seepärast tuginesid koondumise osalised kogu turumahu
leidmiseks valdkonnas tegutsevate suuremate ettevõtjate majandusaasta aruannetes
kajastatud HEPAC toodete müügituludele. Koondumise osaliste hinnangul moodustasid 17
suurema ettevõtja vastavad müügimahud kogu turumahust hinnanguliselt 90%.
Konkurentsiametile esitatud ülevaate kohaselt müüdi Eestis 2020. aastal HEPAC tooteid
154,3 miljoni euro väärtuses, millest aktsiaseltsi FEB müügimahuks oli […] eurot
(osakaaluna [10-20]%) ja Vaga Tehnika Eesti Osaühingul 4,4 miljonit eurot (osakaaluna
2,85%), seega kujunes koondumise osaliste ühiseks turuosaks [20-30]%.
Kuna koondumise osaliste ühine turuosa HEPAC toodete jaemüügil äriklientidele
spetsialiseeritud kauplustes moodustas 2020. aastal üle 15%, on tegemist horisontaalselt
mõjutatud kaubaturuga juhendi tähenduses. Geograafiliselt vaadeldakse konkurentsiolukorda nimetatud kaubaturul Eestis.
Käesoleva koondumise puhul ei ole koondumise osaliste tegevustes vertikaalseid seoseid
ega teki vertikaalselt mõjutatud kaubaturge juhendi tähenduses.

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
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seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Koondumise osaliste ühine osakaal oli 2020. aastal Eestis HEPAC toodete jaemüügil
äriklientidele spetsialiseeritud kauplustes [20-30]%. Valdkonnas tegutseb mitmeid
konkurente, kellest koondumise teates on nimetatud Aktsiaselts Onninen, AKTSIASELTS
VENNAD-DAHL, OÜ Hekamerk, Aktsiaselts Hals Trading, OÜ Infralink. Nimetatud
ettevõtjad on konkurendid ka laiemal, spetsialiseeritud kauplustes ehituskaupade
äriklientidele müügi kaubaturul Eestis.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena
ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks
oluliselt konkurentsi. 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
anda loa aktsiaselts FEB ja Vaga Tehnika Eesti Osaühing 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/
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Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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