ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
(Koondumise teate esitamise juhend § 5 lõige 1)1
(avaldatakse Konkurentsiameti veebilehel)

Kavandatav tehing on koondumine KonkS § 19 lg 1 p 3 ja 19 lg 2 mõttes, st ettevõtjate AS LHV Group
ja Toveko Invest OÜ poolt ühiselt valitseva mõju omandamine teise – alles loodava ning pikaajaliseks
ja iseseisvaks kavandatava äritegevusega (uue) ettevõtja (AS LHV Kindlustus) – üle.
AS LHV Group ning Toveko Invest OÜ kavatsevad luua ühiselt uue kahjukindlustusseltsi AS LHV
Kindlustus, st äriühingu, kelle peamine ja püsiv tegevus on kahjukindlustustegevus (KindlTS § 2 lg 1 ja
lg 3 ning § 12). Vastav kavatsus tehti avalikuks AS-i LHV Group börsiteate vahendusel 18.02.2020.2
Seega on antud juhul koondumise osalisteks AS LHV Group ja Toveko Invest OÜ.
AS LHV Group on suurim kodumaine finantsgrupp ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Group’i peamisteks
tütarettevõteteks on AS LHV Pank (pank, mis omab ca 10% turuosa Eestis nii igapäevapanganduses,
hoiustes kui ka ettevõtete laenudes) ja AS LHV Varahaldus (fondide valitsemine). Kontserni kuuluvad
ka AS LHV Finance (tarbijafinantseerimine ja järelmaks) ja OÜ Cuber Technology (rahaülekanded).
Toveko Invest OÜ on valdusfirma, millel on väikeosalus (35%) AS-is LHV Finance ning enamusosalus
(75%) Warranty Insurance OÜ-s. Viimane on Finantsinspektsioonis registreeritud kindlustusagentuur,
mis mh pakub erinevaid toote- ja kaubakindlustuse lahendusi jae- ja hulgimüüjatele ja maaletoojatele.
Toveko Invest OÜ osanikud omavad osalusi ja muid seoseid OÜ-ga Raglor, millisele kuulub mh 100%
AS-i Antista (elektriliste kodumasinate jaemüük Eestis), Euronics Latvia SIA (elektriliste kodumasinate
jaemüük Lätis) ning Sandmani Grupi AS-i (elektriliste kodumasinate hulgimüük) kapitalist. Antista AS
teeb elektriliste kodumasinate jaemüüki Eestis Euronics kaubamärki kandvates poodides ja e-poes.
Koondumise strateegiline ja majanduslik põhjus on LHV soov ja võimalus siseneda koos Toveko Invest
OÜ ja temaga seotud isikutega Eesti kahjukindlustusturule ning luua kohalik kindlustusselts, mis eristub
klientide jaoks lihtsuse ja kiirusega nii kindlustuslepingute sõlmimisel kui kahjude käsitlemisel, eelkõige
e-kanalite kaudu, ja saavutab turul innovatsiooni- ja kvaliteediliidri rolli. Kindlustustegevuse käivitamisel
soovib AS LHV Kindlustus pakkuda mitmesuguseid kindlustuskaitseid mh nii AS-i LHV Pank klientidele
kui ka Euronics kaubamärgi all tegutsevatele kauplustele ja klientidele. See sünergia tagaks AS-ile LHV
Kindlustus piisavas mahus kindlustuspreemiad, et katta kahjud ja kulud ning tegutseda kasumlikult
koheselt kindlustustegevuse käivitumisel peale vastava tegevusloa saamist.
Mõjutatud kaubaturud koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses puuduvad.
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Esitatakse ärisaladusteta koondumise lühikokkuvõte täpsustades koondumise osalisi, koondumise laadi (nt ühinemine,
omandamine või ühise ettevõtja moodustamine), tegevusalasid, mõjutatud kaubaturge ning koondumise strateegilisi ja
majanduslikke põhjuseid. Esitatud kokkuvõte avaldatakse Konkurentsiameti kodulehel.
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Vt https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=922262&messageId=1162156.

