
ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE  

Koondumise osalised ja koondumise viis  

Kavandatava tehingu raames omandab üks ettevõtja ainuvalitseva mõju teise ettevõtja üle, mis 

tähendab, et tegu on koondumisega Eesti Vabariigi konkurentsiseaduse (konkurentsiseadus) § 19 lg 1 

p 2 tähenduses. Koondumise raames toimub tehing, millega Kingspan Holding Netherlands BV 

(Kingspan Holding Netherlands) omandab ainuvalitseva mõju äriühingu LOGSTOR International 

Holding S.à r.l (LOGSTOR) üle äriühingult Langley Co-Invest S.à r.l., asukohaga 2 rue Edward Steichen, 

L-2540 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik (müüja) (kavandatav tehing).  

Konkurentsiseaduse kohaselt loetakse koondumise osalisteks järgmised isikud:  

• ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende 

osade üle (konkurentsiseaduse § 20 lg 2);  

• ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle omandatakse valitsev mõju loetakse koondumise osaliseks 

(konkurentsiseaduse § 20 lg 4).  

Ülaltoodu alusel on teatatud koondumise osalisteks:  

(i) Kingspan Holding Netherlands  

(ii) LOGSTOR (LOGSTOR ehk omandatav ettevõtja)  

 

Koondumisega seotud tegevusalad  

 

Kingspan on Iiri börsil noteeritud piiratud vastutusega äriühing, mis tegeleb tootmise ja edasimüügi 

tegevustega Euroopas, Lähis-Idas, Australaasias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Kingspan toodab 

suures valikus kestlikke tooteid ehitustööstuse jaoks. Kingspani põhitegevuseks on soojustusplaatide, 

soojustuse, valgus- ja õhulahenduste, vee- ja energia- ning andme- ja põrandakattetehnoloogia 

tootmine. Kingspan ei tarni ega tooda eelisoleeritud torusid1.  

 

Kingspanil on Hispaania tütarettevõtja Synthesia, mis toodab polüuretaanvahu (PUR) valmistamisel 

kasutatavaid PU-süsteeme2 . Synthesia PU-süsteemide tootmist kasutatakse osaliselt kontsernisiseselt. 

Hetkel ei tarni Synthesia LOGSTORile PU-süsteeme. See ei müünud 2020. aastal soojustuseks mõeldud 

PU-süsteeme Eestis.  

 

LOGSTOR on Luksemburgis asuv äriühing, mis pakub eelisoleeritud torusid, liitekohti, armatuure ja 

seotud teenuseid. LOGSTOR teenindab peamiselt Euroopa kaugkütte tööstust, aga müüb oma tooteid 

ja teenuseid piiratud mahus ka teistele tööstusaladele (nt otsejahutus, õli- ja gaasitööstus).  

                                                           
1 Terviklikkuse huvides märgivad osalised, et Kingspan pakub soojustuslahenduste raames ka kohapealset torude 

soojustamist. See teenus erineb eelisoleeritud torudest nii lõppkasutuse kui ka kliendibaasi poolest. Näiteks ei ole torude 

kohapealne soojustamine võimalik selliste torude puhul, mis asuvad maa all, ning ehkki eelisoleeritud torud on soodsamad 

ja neid on lihtsam paigaldada, on need vähem sobilikud keerukamate ja lühemate torustike tarbeks. Igal juhul ei müünud 

Kingspan Eestis 2020. aastal torude kohapealse soojustamise teenust.  

 
2 Polüuretaanid moodustuvad polüooli (alkohol, milles on molekuli kohta rohkem kui kaks reaktiivset hüdroksüülrühma) ja 

diisotsüonaadi või polümeerse isotsüanaadi reaktsioonina, kui on olemas sobivad katalüsaatorid ja lisandid. Kuna 

polüuretaani toomiseks võib kasutada erinevaid diisotsüonaate ja suurel hulgal polüoole, saab konkreetsete kasutusalade 

jaoks valmistada erinevate omadustega materjale, nt rõivaste, kodumasinate, autode, ehituse, põrandakatete ja 

mööbliesemete jaoks. 

 



Mõjutatud turud  

Kavandatava tehinguga ei kaasne mõjutatud turge koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 

kohaselt. Seetõttu esitatakse ühinemisteade lühendatud kujul Eesti konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 2 

kohaselt.  

Kavandatava tehingu eesmärk  

Kingspani jaoks tähistab omandatava ettevõtja omandamine sammu Kingspani strateegias kujundada 

oma põhitegevusala ehk ehitiste soojusisolatsiooni kõrvale täiendava tegevusalana tehnilise 

soojusisolatsiooni pakkumine. Omandatav ettevõtja saab Kingspani kui uue omaniku näol juurdepääsu 

uurimustele ja tehnoloogiatele, mis annavad LOGSTORi lahendustele lisaeeliseid. 


