
Koondumise lühikokkuvõte               

 

 

Koondumise aluseks on 29. märtsil 2022 sõlmitud ühinemisleping ja aktsionäride leping, 

mille tulemusena omandab Danfoss ACQ A/S („Danfoss“) valitseva mõju Semikron 

International GmbH („Semikron“) üle KonkS § 2 lg 4 ja KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses. 

Koondumise osalisteks on Danfoss ja Semikron. 

 

Danfoss tegeleb järgmistes tööstussektorites:  

• Danfoss Power Solutions äriliin hõlmab hüdraulikasüsteeme ja 

hüdraulikakomponente maastikusõidukite käitamiseks, vähemal määral elektro-

hüdraulikat ja veelgi vähemal määral elektrikomponente. Pakutavate toodete hulka 

kuuluvad hüdraulikapumbad, elektroonilised komponendid ja tarkvara, 

hüdraulikamootorid, juhtimis-/(roolimis)lahendused, hüdraulilised ja elektro-

hüdraulilised automaatklapid ning elektrimootorid ja muundurid/konverterid.   

• Danfoss Climate Solutions äriliin pakub integreeritud, energiatõhusaid kütte- ja 

jahutuslahendusi, mis võimaldavad säästvat arengut hoonetes, külmutusahelates, 

tööstusrakendustes ja infrastruktuuris. Tänu terviklikele (algusest lõpuni) 

rakendamist puudutavatele teadmistele ja laiale tooteportfellile, mis hõlmab 

temperatuuri, rõhu ja voolu reguleerimist, suudab ettevõte pakkuda 

kõrgetasemelist mugavust ja energiatõhusust mitme- ja ühepereelamutes, 

ärihoonetes, tootmisprotsessitööstuses, toiduainete jaemüügis ja tööstuslikes 

külmhoonetes.  

• Danfoss Drives äriliin tegeleb süsteemide tootmise ja turustamisega: 

madalpingeajamid, detsentraliseeritud ajamid, süsteemimoodulid, kinnised ajamid, 

harmoonilised leevendusfiltrid, asendi kontroll ja servoajamid (mootorite 

juhtseadised) ning keskpingeajamid. Neid tooteid kasutatakse pumpade, 

ventilaatorite, jahutite, konveierite, võllide, energiajuhtimise ja energia 

muundamise optimaalseks kavandamiseks.  

 

Danfossil on Eestis tütarettevõte nimega Danfoss AS. Danfossi kontserni kohta leiab 

rohkem infot: https://www.danfoss.com/en/.  

 

Semikron on ülemaailmne toitemoodulite tootja ja tarnija tööstus-, tuule- ja päikese-, 

auto- ja linnatranspordirakenduste jaoks. Semikroni tooted on kasutatavad erinevates 

tööstussektorites, sealhulgas mootorite ajamite, tuuleenergia, päikeseenergia, 

elektrivarustuse, energiasalvestuse, autolaadimisjaamade, protsessijuhtimise, 

elektrivarustuse ja veo valdkonnas, ning eelkõige ka mootorsõidukites, sealhulgas elektri- 

ja hübriid-sõiduautodes (elektrifitseeritud sõidukid), tööstuslikes ja väikestes 

elektrisõidukites, veoautodes, bussides ja raskeveokites kasutamiseks. 

 

Semikronil tütarettevõtteid Eestis ei ole. Semikroni kontserni kohta leib rohkem infot: 

https://www.semikron.com/.  

 

Koondumise peamiseks põhjuseks on ühendada kaks keskmise suuruse toitemoodulite 

tootjat, et olla võimeline pakkuma paremat konkurentsi turu juhtivate pakkujate vastu.    

 

Koondumine ei too kaasa konkurentsiprobleeme. Koondumise osaliste tegevuste vahel 

esinevad horisontaalsed kattuvused, kuid koondumise osaliste ühised turuosad jäävad alla 

15%. Koondumise osaliste tegevuste vahel esineb vertikaalseid seoseid, kuid koondumise 

osaliste turuosad eraldi ja ühiselt jäävad alla 25%. Tulenevalt koondumise osaliste 

väikestest turuosadest ei kahjusta antud koondumine kaubaturgude struktuuri ja puudub 

oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks. 

 

https://www.danfoss.com/en/
https://www.semikron.com/

