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

(avaldatakse Konkurentsiameti veebilehel) 

05.06.2020. a. sõlmisid AS LHV Pank (LHV) ja Danske Bank A/S-i (Danske Bank) Leedu filiaal ettevõtte 

müügilepingu, mille järgi omandab LHV Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga, sh 

eelkõige laenu-, kapitali- ja kasutusrendi- ja garantiilepingutega, seotud käitise (Portfell ja Tehing). 

Tehinguga omandab LHV valitseva mõju (KonkS § 2 lg 4) Danske Banki osa ehk Portfelli üle.  

Järelikult on kavandatav tehing koondumine KonkS § 19 lg 1 p 2 mõttes (ettevõtja poolt valitseva mõju 

omandamine teise ettevõtja osa üle) ja koondumise osalisteks on LHV Pank AS (ettevõtja, kes omandab 

valitseva mõju) ja Danske Bank A/S (ettevõtja, kelle osa üle omandatakse valitsev mõju). 

AS LHV Group on suurim kodumaine finantsgrupp ning kapitali pakkuja Eestis. LHV Group’i peamised 

tütarettevõtted on AS LHV Pank (pank, mis omab u 10% turuosa Eestis 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). 2020. a. mais 

asutas AS LHV Group koos OÜ-ga Toveko Invest AS-i LHV Kindlustus (kahjukindlustustegevus peale 

Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamist).2  

Danske Bank A/S on Taani Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsev krediidiasutus, mis tegutses 

varem ka Eestis (Danske Bank A/S Eesti filiaali kaudu), kuid Danske Banki tegevus Eestis on nüüdseks 

lõpetatud ning filiaal ise likvideeritud. Eestis tegevuse lõpetamise käigus viidi Danske Banki Leedu filiaali 

üle mh Danske Banki Eesti filiaali Portfell. 

Antud koondumise peamine strateegiline ja majanduslik põhjus on LHV soov ning võimalus omandada 

Danske Bankilt tema Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori laenuportfell ehk nö ärikliendiportfell ning seeläbi 

suurendada nii LHV laenuportfelli üldiselt, kuid eriti ka Eesti kohalike omavalitsuste, sh mitmete Eesti 

suurlinnade, tähtsust LHV äris.  

Danske Bank, kes on aktiivse pangandustegevuse Eestis lõpetanud ja teavitanud juba varem (veebruar 

2019) otsusest lõpetada pangandustegevus kogu Baltikumis3, soovib müüa Portfelli LHV-le. 

LHV ja Danske Banki osa äritegevuse (Portfelli) vahel on horisontaalne kattuvus (i) ettevõtjate laenude, 

(ii) valitsemissektori laenude, (iii) äriklientide kapitali- ja kasutusrendi (ehk liisingu) ning (iv) äriklientidele 

garantiide väljastamise osas. Mõjutatud kaubaturg koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 mõttes 

on valitsemissektori laenude väljastamine Eestis (ärikliendilaenude võimalik alamturg). 

 
1 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. 
2 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=938788&messageId=1182649. 
3 https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2019/ca19022019.  


