
 

 

ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE 
 
Koondumise osalised ja koondumise viis 
 
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses, st ettevõtja 

omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse ühe tehinguga, milles Hikvision 
Singapore Pte Ltd (Hikvision) omandab ainuvalitseva mõju BK Eesti AS-i (BK), BK Latvia SIA (Läti), BK grupė 

UAB (Leedu) üle (tehing). 

§ 20 lg 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema 

osa või mitme ettevõtja või nende osade üle. 

§ 20 lg 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle omandatakse valitsev mõju. 

Seega on koondumise osalised: 

(i) Hikvision Singapore Pte Ltd (omandav ettevõtja); 

(ii) BK Eesti AS (omandatav ettevõtja); 

(iii) BK Latvia SIA (omandatav ettevõtja); 

(iv) BK grupė UAB (omandatav ettevõtja). 

 
Koondumisega seotud tegevusalad 
 
Hikvision kuulub Hikvision kontserni, mille peakontor asub Hiinas. Hikvision toodab videovalve- ja muid turvatooteid 

ja müüb neid kogu maailmas. Lisaks turvavaldkonnale tegutseb Hikvision ka arukate kodumasinate, 

tööstusautomaatika ja autoelektroonika valdkonnas. 

 

Hikvision tegutseb videovalve- ja muude turvatoodete valdkonnas Eestis järgmiste äriühingute kaudu, mis kuuluvad 

Hikvisioni kontserni: 

 

- Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd; 

- Pyronix Limited. 

 

BK Eesti AS on Hikvisioni volitatud turustaja Eestis. BK Eesti AS müüb mitmetele turvavaldkonnas tegutsevatele 

rahvusvahelistele äriühingutele edasi videovalvetooteid, sissetungimise vastaseid signalisatsioonisüsteeme, 

juurdepääsu kontrollsüsteeme, tulekahju avastamise süsteeme ja muid tooteid. 

 

BK Latvia SIA ja BK grupė UAB tegelevad vastavalt Lätis ja Leedus videovalvetoodete, sissetungimise vastaste 

signalisatsioonisüsteemide juurdepääsu kontrollsüsteemide, tulekahju avastamise süsteemide ja muude toodete 

müügiga.  

 

Mõjutatud kaubaturud 
 

Tehinguga ei kaasne Eestis koondumise osaliste vahel horisontaalset kattuvust. Koondumise osaliste tegevused 

on seotud vertikaalsel suunal, sest BK on Hikvisioni toodete turustaja. Samas jäävad koondumise osaliste turuosad 

alla 25%, mistõttu ei teki tehingu tulemusel mõjutatud kaubaturge. 

Kuna tehingu mõju Eesti kaubaturgudele on piiratud, esitatakse ühinemisteade lühendatud kujul Eesti 

konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 4 kohaselt. 

 
Kavandatava tehingu eesmärk 
 
Hikvision omandab otsese ainuvalitseva mõju BK üle eesmärgiga parandada oma turustamistegevust Balti riikides. 

 


