
 
 

 

 

 

OTSUS  

 

17.07.2020 nr 5-5/2020-024 

 

 

Koondumisele nr 16/2020 HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. / BK 

EESTI AKTSIASELTS, SIA “BK Latvia”, UAB “BK grupė” loa 

andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

01.07.2020 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt on 30.06.2020 Tallinna 

notar Robert Kimmel koostanud ja tõestanud notariaalakti aktsiate müügi ja ostu 

kokkuleppe Singapuris registreeritud äriühingu HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. 

(registrikood: 201120216K) ja Eestis registreeritud äriühingu OÜ BK Group (registrikood 

12839452) ja selle osanike füüsiliste isikute Erik Rajamäe (isikukood 37008020267), Kevin 

Julian Probert-Ehaver (isikukood 35910100213), Andrius Dapkevičius (Leedu kodanik, 

Eesti isikukood 38308090119), Vadims Akimovs (Läti kodanik, Eesti isikukood 

37603050106) vahel. Lepingu kohaselt kavatseb HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. 

omandada 100% äriühingute BK EESTI AKTSIASELTS (registrikood 10022238), SIA 

“BK Latvia” ja UAB “BK grupė” osalustest. 

  

Tehingu tulemusena kuuluvad äriühingud BK EESTI AKTSIASELTS, SIA “BK Latvia”, 

UAB “BK grupė” äriühingu HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. valitseva mõju alla 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 02.07.2020 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD., BK 

EESTI AKTSIASELTS, SIA “BK Latvia”, UAB “BK grupė”. 

ÄRAKIRI 

Ärisaladused välja jäetud 
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HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. on Singapuris registreeritud ettevõtja, mis kuulub 

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. valitseva mõju alla, mille üle omab 

äriühingu China Electronics Technology Group Corporation kaudu valitsevat mõju Hiina 

riik. 

 

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. on  Hikvision kontserni1 emaettevõtja, 

mille peakontor asub Hiinas. HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD toodab videovalve- ja 

muid turvatooteid ning müüb neid kogu maailmas. Lisaks tegutseb HIKVISION 

SINGAPORE PTE. LTD. arukate kodumasinate, tööstusautomaatika ja autoelektroonika 

valdkonnas. Tooteid müüakse Hikvisioni riiklike/piirkondlike turustajate kaudu, otse 

lõpptarbijatele müüki ei toimu. 

 

Eestis omavad videovalve- ja muude turvatoodete valdkonnas käivet Hikvision kontserni 

ettevõtjad: 

• Hangzhou Hikvision Technology Co. Ltd, mis müüb kaubamärkide HIKVISION ja 

EZVIZ tooteid, nt videovalvetooted, juurdepääsu kontrollsüsteemid ja sise-

sidesüsteemid, valvesüsteemid ja aruka kodu tooted; ja 

• Pyronix Limited, mis müüb Pyronix kaubamärgiga turvatooteid, nt valve-

signalisatsioonid, -komplektid, -paneelid ja kõik tarvikud. 

 

BK EESTI AKTSIASELTS on äriühing, mille üle omab koondumise eelselt ainu-

valitsevat mõju valdusühing OÜ BK Group. OÜ-l BK Group on lisaks tütaräriühingud 

Lätis (SIA “BK Latvia”, osalus 90%) ja Leedus (UAB “BK grupė”, osalus 90%).  

 

BK EESTI AKTSIASELTSi põhiliseks tegevuseks on turvasüsteemide hulgimüük (video-, 

tulekahju- ja valvesüsteemid, turvalukud ja uksetarvikud, läbipääsu- ja fonosüsteemid ning 

helindussüsteemid). Enamik pakutavatest seadmetest imporditakse Inglismaalt, Poolast, 

Leedust, Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Kanadast ja Hiinast. Samuti pakub BK 

EESTI AKTSIASELTS kõike vajalikku turvasüsteemide paigaldamiseks, alates kaablitest 

kuni analüüsivate IP-kaamerateni. Pakutavas kaubavalikus on paljude erinevate 

turvasüsteemide ja nendega seonduvate rahvusvaheliste tootjate tooteid. Suurema osa 

pakutavatest toodetest moodustavad HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. tooted, kuna 

juba koondumise eelselt on BK EESTI AKTSIASELTS turvasüsteemide tootja 

HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. volitatud esindaja ja toodete edasimüüja Eestis. 

 

SIA “BK Latvia” ja UAB “BK grupė” tegelevad vastavalt Lätis ja Leedus 

videovalvetoodete, signalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu kontrollsüsteemide, tulekahju 

avastamise süsteemide ja muude toodete müügiga. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

                                                 
1 https://www.hikvision.com/en/  

https://www.hikvision.com/en/
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Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 

koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu 

kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

 

3.2 Kaubaturud 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 

vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Koondumise teate kohaselt tegeleb üks koondumise osaline, HIKVISION SINGAPORE 

PTE. LTD. peamiselt videovalve- ja turvasüsteemide tootmise ja hulgimüügiga. Teine 

koondumise osaline, BK EESTI AKTSIASELTS ja temaga samasse kontserni kuuluvad 

ettevõtjad tegelevad videovalve- ja turvasüsteemide hulgimüügiga, mis kujutab endast 

sisuliselt edasimüüki. Eeltoodust tulenevalt puuduvad koondumise osaliste tegevustes 

horisontaalsed kattuvused, samas on koondumise osaliste tegevuse vahel vertikaalne seos, 

nimelt tarnib HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. oma tooteid Eestisse äriühingu BK 

EESTI AKTSIASELTS kaudu. 

 

Euroopa Komisjon on oma varasemas praktikas2 leidnud, et eksisteerib elektrooniliste 

turvasüsteemide kaubaturg, mis koosneb erinevatest toodetest, mis on loodud inimeste, vara 

ja omandi kaitsmiseks elektrooniliste vahendite abil. Elektrooniliste turvasüsteemide tooted 

on peamiselt: (i) (sissetungimise vastased) signalisatsioonisüsteemid, mis hoiatavad 

kasutajat, kui on toimunud sissetung määratud piirkonda; (ii) videovalvesüsteemid või 

sisetelevisioon (CCTV 3), mida kasutatakse määratud ala jälgimiseks, sissetungijate 

hoiatamiseks ja tuvastamiseks; ja (iii) juurdepääsu kontrollsüsteemid, mille eesmärk on 

takistada volitamata isikute sisenemist määratud piirkonda. 

 

Elektrooniliste turvasüsteemide tootmise kaubaturu kohta esitasid koondumise osalised IHS 

Markit Ltd poolt 2018. aasta andmete põhjal koostatud ülevaate, mille kohaselt on 

koondumise osaliste hinnangul HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. kaubamärkidega 

tooted küll olulise tähtsusega, kuid nende turuosa jääb oluliselt alla [20-30]%. 

                                                 
2 Nt Euroopa Komisjoni otsus juhtumis COMP/M.5735 - UTC/ GE SECURITY 
3 Closed-Circuit Television 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/M5735_20100222_20310_232506_EN.pdf
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Elektrooniliste turvasüsteemide hulgimüügi kaubaturu kogumahu osas ei olnud andmed 

koondumise teate esitajale kättesaadavad, kuivõrd puudub vastav avalik statistika. 

Seepärast võtab Konkurentsiamet koondumisele hinnangu andmisel arvesse koondumise 

teate esitaja poolt esitatud hinnangut kaubaturgude kogumahu ja ettevõtjate turuosade 

kohta, mis on kogutud koondumise osalise ja tema suuremate konkurentide kohta 2018. 

aasta4 majandusaasta aruannete põhjal. Kaheksa äriühingu käivete summaarne kogumaht 

elektrooniliste turvasüsteemide edasimüügil Eestis oli ligikaudu 24,9 miljonit eurot, millest 

BK EESTI AKTSIASELTSi käive oli ligikaudu […] eurot ehk osakaaluna ligikaudu  

[10-20]%. Seega ei ole tegemist vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses ning koondumine ei mõjuta 

oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude 

täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 

 

 

3.3 Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 

tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 

arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise järgselt ei muutu elektroonilise turvasüsteemide hulgimüügi 

kaubaturu struktuur Eestis, vaid muutub BK EESTI AKTSIASELTS, SIA “BK Latvia” ja 

UAB “BK grupė” valitseva mõju struktuur. Koondumise tulemusel omandab HIKVISION 

SINGAPORE PTE. LTD. valitseva mõju BK EESTI AKTSIASELTS, SIA “BK Latvia” ja 

UAB “BK grupė” üle. 

 

Koondumise teate kohaselt on elektroonilise turvasüsteemide tootmisel tihe konkurents 

mitmete suurte rahvusvaheliste tootjate vahel ning HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. 

suurimad konkurendid on Axis Communicaitons AB, Dahua Technology Co., Ltd. ja 

Robert Bosch GmbH. Elektroonilise turvasüsteemide hulgimüügi valdkonnas tegutseb 

Eestis mitmeid ettevõtjaid. BK EESTI AKTSIASELTS peab suurimateks konkurentideks 

elektrooniliste turvasüsteemide hulgimüügil äriühinguid Aktsiaselts ALARMTEC, 

osaühing STA Tehniks, AS Alarmeco, Paradox Grupp OÜ.  

 

Käesoleva koondumisega ei kaasne horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid juhendi tähenduses ning koondumise tulemusena ei muutu oluliselt 

konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev 

koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine 

käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid 

koondumise keelamise. 

 

                                                 
4 Käesoleval hetkel ei ole paljud ettevõtjad 2019. aasta majandusaasta aruandeid esitanud.  
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet  

 

anda loa HIKVISION SINGAPORE PTE. LTD. ja BK EESTI AKTSIASELTS, SIA 

“BK Latvia”, UAB “BK grupė” koondumisele. 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  

 

KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada 

kuni ühe aastani. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

 

Konkurentsiameti 17.07.2020 otsuse nr 5-5/2020-024 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega.  

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 27.07.2020 


