
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 
11. septembril 2018 allkirjastasid Oak Tree Holdings LLC („OTH“) ja Stanley Black & Decker, Inc. 
(„SBD“) ostu- ja optsioonilepingu („Leping“) seoses MTD Holdings Inc („MTD“) 20% osaluse 
voorandamisega. 16. augustil 2021 allkirjastasid pooled lepingu kolmanda muudatuse („Muudatus“) 
seoses ülejäänud MTD 80% osaluse voorandamisega. Enne tehingut kuulub SBDle 20% osalus MTDs. 
Lepingute kohaselt (vastavalt Muudatusega tehtud muudatustele) müüb ja voorandab OTH ülejäänud 
80% MTD osadest SBDle. Seega omandab SBD valitseva moju MTD üle KonkS § 19 lg 1 p 2 
tähenduses. 
 
KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevotja, kes omandab valitseva moju ja ettevotja, kelle 
üle omandatakse valitsev moju. Seega on koondumise osalised SBD ja MTD. 
 
SBD, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides, pakub ülemaailmselt mitmesuguseid käsitööriistu, 
mootortööriistu ja nende tarvikuid, mehaanilisi kinnitussüsteeme ja -tooteid, teenuseid ja seadmeid nafta 
ja gaasi ning infrastruktuuriga seotud rakendustele, ärialaseid elektroonilisi turva- ja jälgimissüsteeme, 
tervishoiulahendusi ning mehaanilisi juurdepääsulahendusi (peamiselt automaatsed uksed). SBD 
tegutseb ülemaailmselt (muu hulgas) järgmiste kaubamärkide all: (i) STANLEY Tools; (ii) DEWALT; (iii) 
BLACK+DECKER; (iv) CRAFTSMAN; (v) IRWIN; (vi) PORTER-CABLE; (vii) FACOM; (viii) LENOX; (ix) 
STANLEY Engineered Fastening; (x) LISTA; (xi) MAC TOOLS; (xii) STANLEY Security; (xiii) Vidmar; 
(xiv) BOSTITCH; (xv) STANLEY Healthcare; (xvi) STANLEY Infrastructure; (xvii) SONITROL; (xviii) 
STANLEY Access Technologies; (xix) PROTO; (xx) AeroScout; (xxi) PALADIN; (xxii) PENGO; ning (xiii) 
CAM. SBD-l ei ole Eestis (Baltikumis) enda esindust ning käive pärineb müügist regiooni kohalikele 
turustajatele. 
 
SBD tegutseb muru- ja aiaseadmete tootmise ja turustamise valdkonnas. Need tegevused on ettevõttel 
samas Eestis (laiemalt Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis) piiratud. Nimetatud müügid on seotud ainult 
elektri-ja akutoiteliste muru- ja aiatööriistade ja tarvikutega. Bensiinimootoriga muru- ja aiatööriistade 
müük Eestis puudub. 
 
MTD on Ameerika ettevote, mis toodab erinevaid välistes tingimustes kasutamiseks mõeldud 
mootorseadmeid, sealhulgas murutraktoreid, muruniidukeid, lumepuhureid, tarbijatele mõeldud 
robotmuruniidukeid, välitingimustes kasutamiseks moeldud käsi- ja aiatööriistu järgmiste kaubamärkide 
all: (i) MTD; (ii) Cub Cadet; (iii) Troy-Bilt; (iv) Rover; (v) WOLF-Garten; (vi) Remington; (vii) Yard 
Machines; (viii) Columbia; (ix) MTD Genuine Parts; ning (x) Robomow. MTD peakontor asub Valley 
Citys Ohios ning neil on mehaanika-, tootmis-, turustamis- ja müügikontorid enam kui 20 riigis. MTD 
tooteid turustatakse veebis ja üle kogu maailma koigis turustuskanalites, sealhulgas 
koduremondipoodides, tööriistapoodides, suurtes jaemüügiettevotetes, soltumatute edasimüüjate 
kaudu ning pollumajanduskaupade poodides. MTDl ei ole Eestis (Baltikumis) enda esindust ning käive 
pärineb müügist regiooni kohalikule turustajale. 
 
Koondumisel puuduvad mojutatud turud ning see ei too kaasa konkurentsiprobleeme. Koondumise 
osaliste tegevuste vahel esinevad horisontaalsed kattuvused elektriliste muru- ja aiatööriistade ning 
tarvikute tootmise ja tarne turul Eestis, kuid koondumise osaliste ühised turuosad jäävad alla 15%. 
Koondumise osaliste tegevuste vahel ei esine vertikaalseid seoseid. 
 
Koondumise peamine pohjus on soov liita osapoolte üksteist täiendavad tugevused kasvavas 
välitingimustes kasutatavate motoriseeritud tööriistade segmendis. Käesolev koondumine aitab 
ühinenud ettevõttel parandada ja laiendada oma tootevalikut ning töötada välja uusi ning innovaatilisi 
tooteid, seeläbi pakkudes klientidele suuremat väärtust. 


