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Koondumisele nr 47/2021 Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj loa andmine
1. Koondumine
18.11.2021 esitas Soomes registreeritud äriühingute Boreo Oyj (registrikood 0116173-8) ja
Sievi Capital Oyj (registrikood 0190457-0) volitatud esindaja Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj 29.09.2021
ühinemislepingu äriühingute Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj ühinemise kohta. Vastavalt
ühinemislepingule saab ühinenud äriühingu nimeks Boreo Oyj ning tehingu lõpuleviimisel
kuulub ühinenud äriühingus ühinemiseelsetele Sievi Capital Oyj aktsionäridele umbes 40
protsenti ning ühinemiseelsetele Boreo Oyj aktsionäridele umbes 60 protsenti aktsiatest ja
häältest. Antud juhul on tegemist koondumisega, mis kujutab endast kahe eelnevalt
iseseisvalt tegutsenud ettevõtja ühinemist KonkS § 19 lg 1 punktis 1 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 19.11.2021 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 1 kohaselt on koondumise osaliseks ühinev ettevõtja või ettevõtja, kelle
osa ühendatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj.
Boreo Oyj on Nasdaq Helsingi börsil noteeritud äriühing, mille enamusaktsionäriks on
erakapitalil põhinev Rootsis registreeritud investeerimisühing Preato Capital AB, mis
investeerib Põhjamaade väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse. Preato Capital
AB omab ka valitsevat mõju Consivo Group AB kontserni üle, mis tegeleb Põhjamaade
esmatarbekaupade turul müügi- ja turundusega (kontsernil ei ole Eestis äritegevust). Boreo
Oyj äritegevus toimub alljärgnevatel suundadel:
 Elektroonika ärisuund hõlmab tehnika edasimüügiga tegelevaid ettevõtjaid, kes
pakuvad Soomes, Venemaal ja Balti riikides erinevaid tehnilisi lahendusi. Selle
ärisuuna kaubamärgid on Yleiselektroniikka, YE International, Noretron
Components ja Milcon.
 Tööstustehnika ärisuund hõlmab tööstustehnika müügiga tegelevaid ettevõtjaid, kes
esindavad erinevaid tootjaid peamiselt Soome energeetika-, metallitööstus- ja
ehitussektorites. Selle ärisuuna kaubamärgid on Machinery ja Muottikolmio.
 Rasketehnika ärisuund on seotud Rootsi, Soome ja Eesti infrastruktuuri-, betooni- ja
metsandussektorite teenindamisega. Selle ärisuuna kaubamärgid on PM Nordic,
Tornokone, Sany Nordic ja Floby Nya Bilverkstad AB. Boreo Oyj omandas 2021.
aasta jaanuaris valitseva mõju PM Nordic AB ja Sany Nordic AB üle. Enne seda



eraldi rasketehnika ärisuunda polnud ning rasketehnikat müüdi tööstustehnika
ärisuuna raames Machinery kaubamärgi alt. Kaubamärki Sany kandvate
ekskavaatorite ja Putzmeisteri kaubamärgiga betoonimasinate müügiga alustas
kontsern 2020. aasta lõpus. Ühtlasi omandas Boreo Oyj 01.09.2021 Floby Nya
Bilverkstad AB, mis on spetsialiseerunud palgikraanade ja metsandussektori
klientidele raske transporditehnika tootmisele ja tarnimisele.
Oma tütarettevõtja Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy kaudu pakub Boreo Oyj Soome
ja Balti riikide klientidele logistika- ja kulleriteenuseid (sihtkohad põhiliselt Soome
ja Balti riigid).

Boreo Oyj-l on Eestis kaks tütarettevõtjat YEInternational AS ja HM Nordic OÜ.
YEInternational AS tegeleb elektroonikakomponentide ja -tarvikute müügiga. HM Nordic
OÜ asutati 2021. aasta aprillis, et osutada remondi- ja hooldusteenuseid infrastruktuuri- ja
betoonisektoris kasutatavale rasketehnikale.
Sievi Capital Oyj on Nasdaq Helsingi börsil noteeritud erakapitalil põhinev
investeerimisühing, mille üle ei ole ühelgi isikul eraldi valitsevat mõju. Sievi Capital Oyj
suurimaks aktsionäriks on Preato Capital AB, kellele kuulub 23% aktsiatest. Sievi Capital
Oyj omab valitsevat mõju äriühingute Indoor Group Holding Oy, KH-Koneet Group Oy,
Logistikas Oy, Nordic Rescue Group Oy ja HTJ Holding Oy üle. Indoor Group Holding Oy
on Soomes ja Balti riikides tegutsev kodumööbli ja sisustuskaupade jaemüüja. KH-Koneet
Group Oy tegeleb Soomes ja Rootsis mullatöömasinate impordiga. Logistikas Oy osutab
Soomes kohaliku logistika, ettevõttesisese logistika ja lähiladude teenuseid. Nordic Rescue
Group Oy toodab päästetehnikat ja päästesõidukeid. HTJ Holding Oy tegeleb Soomes
ehitusjuhtimisega, mis pakub klientidele laia valikut ehitusjuhtimise, ehitusjärelevalve,
energia- ja keskkonnanõustamise ning projektijuhtimise erialateenuseid. Sievi Capital Oyj
kontsernil on Eestis tütarettevõtja Indoor Group AS. Indoor Group AS haldab Eestis nelja
Asko kaubamärgiga kauplust ja nelja Sotka kaubamärgiga kauplust.
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 eelmise 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 nimetatud 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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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.
Koondumise osalised ja nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad on tegevad
mitmetes valdkondades.
Koondumise teate kohaselt tegeleb üks koondumise osaline, Boreo Oyj, ja temaga valitseva
mõju kaudu seotud ettevõtjad elektroonikaseadmete ja nende osade müügiga;
metallitöötlus- ja ehitusmasinate, mootorite ja generaatorite müügiga; rasketehnika
(sealhulgas mullatöömasinate) müügiga infrastruktuuri- ja betoonisektori klientidele;
palgikraanade ja raske transporditehnika tootmise, paigaldamise ja müügiga; logistika- ja
kulleriteenuste osutamisega. Boreo Oyj emaettevõtja Preato Capital AB valitseva mõju all
olevad ettevõtjad tegelevad müügi- ja turundusteenuste osutamisega esmatarbekaupade
sektoris, samuti omamärgitoodete (private label) ja kolmandate isikute toodete impordi ja
turustamisega toidukaupade jaemüügi ja toitlustamisteenuste kaubaturgudel. Eestis tegeleb
Boreo Oyj põhiliselt elektroonikaseadmete ja nende osade müügiga. Lisaks sellele müüs
Boreo Oyj kontsern Eestis 2020. aastal marginaalse koguse metallitöötlusmasinaid. Boreo
Oyj valitseva mõju all olevad ettevõtjad käesoleval ajal alles sisenevad Eesti rasketehnika
turule, turustades Eestis Sany ja Putzmeisteri kaubamärgiga masinaid. Sany kaubamärki
kandvad masinad on peamiselt ekskavaatorid. Putzmeisteri kaubamärki kandvad masinad
on peamiselt betoonipumbad, statsionaarsed pumbad, segumasinad ning töötlus- ja
veovahendid.
Teine koondumise osaline, Sievi Capital Oyj, ja temaga valitseva mõju kaudu seotud
ettevõtjad tegelevad mööbli ja sisustuskaupade jaemüügiga; mullatöömasinate ja nende
varuosade müügi, rentimise, remondi ja hooldusega; logistika-, ettevõttesisese logistika- ja
lähiladude logistikateenuste ning nõustamis- ja hanketeenuste osutamisega; päästetehnika
ja päästesõidukite tootmise ja müügiga; ehitusjuhtimise, ehitusjärelevalve, energia- ja
keskkonnanõustamise ning projektijuhtimise alaste erialateenuste osutamisega. Eestis
tegeleb Sievi Capital Oyj kontsern põhiliselt kodumööbli ja sisustuskaupade jaemüügiga.
Lisaks müüs Sievi Capital Oyj kontsern 2020. aastal Eesti klientidele marginaalse koguse
kasutatud ekskavaatoreid ja päästetehnikat.
Eeltoodust tulenevalt ei kattu koondumise osaliste tegevused Eestis, kuna Boreo Oyj ja
tema valitseva mõju all olevad ettevõtjad tegelevad Eestis põhiliselt elektroonikaseadmete
ja nende osade müügiga ning Sievi Capital Oyj kontsern tegeleb Eestis põhiliselt
kodumööbli ja sisustuskaupade jaemüügiga. Kuigi Boreo Oyj valitseva mõju all olevad
ettevõtjad sisenevad Eesti mullatöömasinate müügi turule ja Sievi Capital Oyj on müünud
Eestis kasutatud ekskavaatoreid ja päästetehnikat, on koondumise osaliste
mullatöömasinate müük Eestis marginaalne.
Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi kaubaturul ja
koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturgusid
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juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei ole kaubaturgude ega nende geograafiliste
ulatuste täpne piiritlemine antud koondumise puhul 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 järgselt jätkavad koondumise osalised, sh Boreo Oyj ja Sievi
Capital Oyj enda tegevust ühe ettevõtjana, mille ärinimeks on Boreo Oyj. Kuigi
koondumise osaliste tegevus kattub mullatöömasinate müügi osas, on koondumise osaliste
osatähtsus kokku antud kaubaturul marginaalne ja kummalgi koondumise osalisel ei ole
Eesti mullatöömasinate müügi kaubaturul veel väljakujunenud turupositsiooni. Samas on
konkurents sellel kaubaturul küllaltki tihe. Mullatöömasinate suuremate turustajate hulka
Eestis kuuluvad näiteks OÜ Avesco (Cat kaubamärki kandvad ekskavaatorid), Aktsiaselts
Swecon (Volvo kaubamärki kandvad ekskavaatorid), INTRAC Eesti AS (Case ja Doosan
kaubamärki kandvad ekskavaatorid) ja Baltic Agro Machinery AS (Kobelco ja Kubota
kaubamärki kandvad ekskavaatorid).
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena
ei muutu 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 Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj 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
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ärakiri on samane originaaliga.
/Svetlana Ljutova/ 13.12.2021
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