KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevaga esitame koondumise teate seoses Boreo Oyj (edaspidi Boreo) ja Sievi Capital Oyj
(edaspidi Sievi) ühinemisega.
Boreo ja Sievi sõlmisid 29. septembril 2021 ühinemislepingu, milles lepiti kokku äriühingute
ühinemine (Tehing). Vastavalt Tehingu tingimustele saab ühinenud äriühingu nimeks Boreo
Oyj ning tehingu lõpuleviimisel kuuluks Sievi tänastele aktsionäridele umbes 40 protsenti ning
Boreo tänastele aktsionäridele umbes 60 protsenti aktsiatest ja häältest ühinenud äriühingus.
Tegemist on koondumisega, mis kujutab endast kahe eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtja
ühinemist vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 1.
Boreo on Nasdaq Helsingi börsil noteeritud äriühing. Boreol on kolm tegevussuunda:
elektroonika (Electronics), tööstustehnika (Technical Trade) ja rasketehnika (Heavy
Machines). Boreo elektroonika ärisuuna brändid on Yleiselektroniikka, YE International,
Noretron Components ja Milcon. Boreo tööstustehnika ärisuuna brändid on Machinery ja
Muottikolmio. Boreo rasketehnika ärisuuna brändid on PM Nordic, Tornokone, Sany Nordic ja
Floby Nya Bilverkstad AB. Lisaks pakub Boreo oma tütarettevõtja ESKP kaudu Soome ja
Baltikumi klientidele logistika- ja kulleriteenuseid sihtkohtadega peamiselt Soomes ja Balti
riikides. Boreo kohta leidub rohkem infot veebisaidil www.boreo.com/en.
Boreol on Eestis kaks tütarettevõtjat: YEInternational AS ja HM Nordic OÜ. HM Nordic OÜ
asutati 2021. aasta aprillis, et osutada remondi- ja hooldusteenuseid infrastruktuuri- ja
betoonisektoris
kasutatavale
rasketehnikale.
YEInternational
AS
tegeleb
elektroonikakomponentide ja -tarvikute müügiga.
Boreo enamusaktsionär Preato Capital AB on erakapitalil põhinev Rootsi investeerimisühing.
Lisaks Boreole on Preato Capital AB-l valitsev mõju ka Consivo kontserni üle. Consivo
kontsern on Põhjamaade esmatarbekaupade turu juhtiv müügi- ja turundusettevõtja. Lisaks
impordib ja turustab Consivo kontsern nii omamärgitooteid (private label) kui kolmandate
isikute tooteid toidukaupade jaemüügi ja toitlustamise turgudel. Preato Capital AB kohta leidub
rohkem infot veebisaidil www.preato.com.
Sievi on Nasdaq Helsingi börsil noteeritud erakapitalil põhinev investeerimisühing. Sievil on
valitsevat mõju andvad osalused Indoor Group Holding Oy-s, KH-Koneet Group Oy-s,
Logistikas Oy-s, Nordic Rescue Group Oy-s ja HTJ Holding Oy-s. Indoor Group on Soome ja
Balti riikide juhtiv kodumööbli ja sisustuskaupade jaemüüja. KH-Koneet Group on üks Soome
ja Rootsi juhtivaid mullatöömasinate importijaid. Logistikas osutab Soomes kohaliku logistika,
ettevõttesisese logistika ja lähiladude teenuseid. Nordic Rescue Group toodab päästetehnikat ja
päästesõidukeid. HTJ on üks Soome suurimaid ehitusjuhtimise ettevõtteid, mis pakub
klientidele laia valikut ehitusjuhtimise, ehitusjärelevalve, energia- ja keskkonnanõustamise
ning projektijuhtimise erialateenuseid. Sievi kohta leidub rohkem infot veebisaidil
www.sievicapital.fi/en.
Sievi kontsernil on Eestis üks tütarettevõtja: Indoor Group AS. Indoor Group AS haldab Eestis
nelja Asko kaubamärgiga kauplust ja nelja Sotka kaubamärgiga kauplust.
Tehingust oodatakse, et see loob iseseisvatele ettevõtetele soodsamad ja avaramad kasvu- ja
arengutingimused ning võimaldab kasutada parimaid tavasid ja ettevõtete vahelist sünergiat
ning pakkuda klientidele, tarnijatele ja teistele seotud isikutele rohkem võimalusi.
Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturgudel Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.

