
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Proos Invest OÜ („Proos“), Teijo Hildén, Seppo Heikkilä, Harri Jylkkä, Jari Linnala, Marko Niskanen, Saku 

Törmälehto, Pertti Haataja, Heikki Jylhä-Ollila, Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta („Pohjanmaan 

Arvo“) sõlmisid 25. märtsil 2021 osanike lepingu („Osanike Leping“) ning aktsiate ja osade 

vahetuslepingu („Vahetusleping“), mille tulemina panustatakse aktsiaseltsi FAVOR („Favor“) aktsiad 

(81,88% aktsiakapitalist), Ojala-Yhtymä Oy („Ojala“) osad (100% osakapitalist) ja LaserComp Oy 

(Soome registrikood: 1637939-3) („LaserComp“) osad (100% osakapitalist) Leden Group Oy-le 

(„Leden“). Leden omakorda emiteerib Vahetuslepingu poolteks olevatele isikutele osasid. Tehingu 

tulemina omandavad Proos, Teijo Hildén, Seppo Heikkilä, Saku Törmälehto, Pertti Haataja, Heikki Jylhä-

Ollila ja Pohjanmaan Arvo (kõik koos „Kontrollivad Osanikud“) ühise valitseva mõju Ledeni ja seeläbi 

Favori, Ojala ja LaserCompi üle. Koondumise osaliste hinnangul on tehingud määratletavad KonkS § 19 

lg 1 p 3 kohase koondumisena.  

KonkS § 20 p-de 3 ja 4 alusel on koondumise osalisteks füüsilised isikud ja ettevõtjad, kes omandavad 

ühiselt valitseva mõju ettevõtja üle, ja ettevõtjad, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Leden on 

koondumise jõustamiseks loodud eriotstarbeline äriühing, millel eelnev äritegevus puudub. Seega on 

koondumise osalisteks Kontrollivad Osanikud, Favor, LaserComp ja Ojala.  

Favor on Eestis tegutsev tööstusettevõte. Favoril on kolm peamist ärisuunda: (i) Metaform: 

lehtmetallide töötlemine ning lehtmetallist erinevate komponentide ja toodete valmistamine; (ii) 

Cutcenter: lehtmetalli tooriku esmane töötlemine, sh lehtede, ribarullide ja rullide valmistamine 

(sisend lehtmetallide töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele) ja müük; ning (iii) Profiline: 

metallkarkasside tootmine seinte ja lagede ehituseks koos kinnitusdetailide ja paneelidega ning 

seonduvate ehitusmaterjalide vahendamine.  

Ojala on Soomes ja Eestis tegutsev tööstusettevõte, mis tegeleb peamiselt lehtmetalli töötlemisega 

ning vask-, alumiinium- ja terastoodete valmistamisega. Ojala tütarettevõte opereerib lehtmetallide 

töötlemise tehast Tabasalus.  

LaserComp on Soome tööstusettevõte, mis keskendub laser-, plasma- ja leeklõigete teostamisele, 

samuti valtsimis- ja keevitustegevusele. LaserCompi tütarettevõte Celermec Oy tegeleb peamiselt 

lehtmetalli töötlemisega.  

Proos on valdusettevõtja, kellel iseseisev majandustegevus puudub.  

Pohjanmaan Arvo on Soomes tegutsev investeerimisühistu, mis tegeleb regionaalsete ja üleriiklike 

võla- ning omakapitaliinvesteeringutega. Pohjanmaan Arvo investeerimisportfelli kuulub erinevate 

tegevusaladega ettevõtjaid, kellel kõigil senini käive Eestis puudub. Investeerimisühistul oli 2020. aasta 

lõpu seisuga 24 513 liiget.  

Kontrollivad Osanikud (välja arvatud Proos ja Pohjanmaan Arvo) on füüsilised isikud, kellel iseseisev 

majandustegevus puudub.  

Kuigi koondumise osaliste vahel on horisontaalseid ning vertikaalseid kattuvusi, siis on ettevõtjate 

turuosad sedavõrd väiksed, et tegemist ei ole mõjutatud turgudega koondumise teate esitamise 

juhendi mõistes.  

Koondumise tõi kaasa sektoris tihenev globaalne konkurents, milles edukalt konkureerimiseks peavad 

ettevõtjad kombineerima oma oskusteavet ja tootmisvahendeid 

 


