
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Aktsiaselts FEB („FEB“) on 21. septembril 2021 sõlminud ostu-müügilepingu Brødrene A & O Johansen 

A/Siga („AO“) osa, mis moodustab 100% Vaga Tehnika Eesti OÜ („Vaga“) osakapitalist, ostuks. Seega 

omandab FEB valitseva mõju Vaga üle KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses.  

KonkS § 20 alusel on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja ettevõte, kelle üle 

valitsev mõju omandatakse. Seega on antud koondumise osalisteks FEB ja Vaga.  

FEB on kütte-, veevarustuse-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete ning nende koosteosade („HEPAC“) 

ja elektri- ja nõrkvoolusüsteemide professionaalsetele klientidele (jae-)müügiga tegelev Eesti 

ettevõtja. FEBil on müügiesindused üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Narvas ja Viljandis 

ning hulgiladu Tallinnas ja internetis e-pood www.feb.ee. FEB kuulub laiemasse Ahlselli kontserni, mis 

on Põhjamaades tegutsev peamiselt HEPAC toodete edasimüügile keskendunud kontsern. Ettevõttel 

on kokku üle 240 kaupluse (Rootsis, Norras, Soomes, Taanis, Venemaal, Poolas, ja Eestis) ning e-

kaubanduse platvorm. Lõppastmes kuulub FEB CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („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 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 FEBile Eestis käivet mitmed ettevõtjad, kelle tegevustel puudub seos käesoleva 

koondumisega.  

Vaga on Eesti ettevõtja, mis tegeleb HEPAC toodete jaemüügiga professionaalsetele klientidele. Vaga 

omab Tallinnas müügiesindust ja hulgiladu. Tehingueelselt oli Vaga 100% Taani ettevõtja AO valitseva 

mõju all. AO tegeleb peamiselt Taanis (väga väikeses mahus ka Rootsis) HEPAC toodete äriklientidele 

müümisega.  

Koondumise osaliste tegevuste vahel on horisontaalne kattuvus ehitusmaterjalide jaemüügi 

kaubaturul Eestis. Koondumise osaliste hinnangul puuduvad koondumisest mõjutatud kaubaturud, 

kuid kitsaima võimaliku turumääratluse korral võiks koondumisest mõjutatud kaubaturuks olla HEPAC 

toodete (jae-)müük spetsialiseeritud kauplustes Eestis.  

Koondumise peamine põhjus on AO soov väljuda Eesti turult. Ahlsell omakorda näeb koondumises 

võimalust saavutada FEBi senisest veelgi parem tootepakkumine Eestis. Käesolev koondumine aitab 

laiendada tootepakkumist ja toob kaasa uusi kliendisegmente, teadmisi ja töötajaid. 

 


