
 

 

ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE 

 

Koondumise osalised ja koondumise viis 

KJK III Participations S.à r.l. (edaspidi „KJK“), UAB GS Invest (edaspidi „GS Invest“), UAB Urban 

Investment (edaspidi „Urban Investment“) on sõlminud osade müügilepingu, mille alusel kavatseb KJK 

omandada seni valitsevat mõju omavatelt ettevõtjatelt – GS Invest ja Urban Investment – 

enamusosaluse UAB Alwark (edaspidi „Alwark“) osakapitalist. Senised osanikud muutuvad seeläbi 

vähemusosanikeks, kuid säilitavad teatud kontrolliõigused Alwark üle. 

Sellest tulenevalt on tehingu tulemuseks KJK, GS Invest ja Urban Investment poolt ühiselt valitseva 

mõju omandamine Alwark üle. Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse (KonkS) § 19 lg 1 p 3 

tähenduses. 

Koondumise osalisteks on KJK, GS Invest, Urban Investment ja Alwark (KonkS § 20 p-d 3 ja 4). 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 

Kavandatava tehingu eesmärk on toetada omandatava ettevõtja (Alwark) tulevast kasvu, toetades 

praeguseid osanikke edasiseks laienemiseks potentsiaalselt vajamineva lisakapitaliga. 

 

Koondumisega seotud tegevusalad 

KJK on sellise investeerimisfondi valitseva mõju all, mida valitseb KJK Management S.A., kelle fondide 

kontrolli all olevad ettevõtjad tegutsevad väljaspool Eestit jalgrataste tootmisega, tööstuskomponentide 

tootmisega, spordivarustuse ja jahtide tootmisega ning plastikkomponentide tootmisega. Eestis käivet 

omavad ettevõtjad tegelevad rõivaste tootmise ja müügiga ning veespordivarustuse tootmise ja 

edasimüügiga, samuti liitmike, köögisegistite, komponentide ja tööriistade tootmisega. 

GS Invest ja Urban Investment on valdusettevõtjad ning Eestis ei tegutse. 

Alwark grupi tegevusvaldkondadeks (sh Eesti tütarettevõtja tegevusvaldkondadeks) on uute ja 

kasutatud koormakäitlus-, meresadama-, lennujaama- ja kommunaaltehnikaseadmete müük, liising ja 

hooldus, samuti varuosade müük. Väljaspool Eestit tegutsevad gruppi kuuluvad ettevõtjad tegelevad 

lisaks tööstuslike puhastusharjade tootmise ja müügiga. 

Koondumisega seotud ärivaldkondadeks on tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende 

varuosade hulgimüük (k.a konteinerid) (EMTAK 46691), muude transpordivahendite remont ja hooldus 

(EMTAK 33171), mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (EMTAK 45311). 

 

Mõjutatud kaubaturud 

Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturgudel 

koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. Seetõttu esitatakse koondumisteade 

lühendatud kujul KonkS § 26 lg 2 p 1 kohaselt. 

 


