
ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE  
 
Koondumise osalised ja koondumise viis  
 
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse („KonkS“) § 19 lg 1 p 2 
tähenduses, s.t ettevõtja omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse ühe 
tehinguga, millega Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“) omandab otsese ainuvalitseva mõju 
ettevõtja La Poste-i („LP") üle ja kaudse ainuvalitseva mõju CNP Assurances („CNP“) üle 100%-lise La 
Poste-i tütarettevõtja La Banque Postale-i („LBP“) kaudu („Tehing“).  
 
KonkS § 20 lg 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab valitseva mõju ühe 
ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.  
 
KonkS § 20 lg 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju.  
 
Seega on koondumise osalised:  
 
i (i) Caisse des Dépôts et Consignations (omandav ettevõtja) ;  

ii (ii) La Poste (omandatav ettevõtja)  

iii (iii) CNP Assurances (omandatav ettevõtja).  
 
 
Koondumisega seotud tegevusalad  
 
CDC on Prantsusmaa Vabariigi („Prantsusmaa“) erilise juriidilise staatusega riigiasutus. CDC ja selle 
tütarettevõtjad moodustavad avalik-õigusliku kontserni, mis teenib riigi üldisi huve ja majanduslikku 
arengut. CDC on Eestis tegev mitme tütarettevõtja kaudu:  
 

• Egis, taristuehituse teenuse pakkuja, mille äritegevus ulatub üle eri liiki tööstuste;  
 

• STM, ülemaailmne pooljuhtide ettevõtja, mis disainib, töötab välja, toodab ja turustab laia hulka 
pooljuht-integraallülitusi ja muid elektroonikakomponente, mida kasutatakse väga erinevates 
mikroelektroonikaseadmetes;  

 
• CMA-CGM, ettevõtja, mis tegeleb laevaliini konteinerite veoteenusega;  

 
• Novarc, elektriliinide tööks vajalike turvaseadmete tootja ja edasimüüja;  

 
• Invicta, individuaalsete puuküttesüsteemide disainer ja tootja;  

 
• Biscuit International, jaemüüja kaubamärgiga (private label) magusate küpsiste tootja;  

 
• IMV, ettevõtja, mis tegeleb biotehnoloogilise paljundamisega ja kunstliku viljastamisega ja  

 
• Vulcanic, tööstuslike elektrikütte- ja elektrijahutussüsteemide disainer ja tootja.  

 
La Poste kontsern on postiteenuse operaator, mille tegevus on jagatud viieks peamiseks valdkonnaks. 
La Poste kontsern hõlmab: (i) La Banque Postale – tegutseb pangandus- ja kindlustussektoris; (ii) 
Service-Mail-Parcels filiaal; (iii) GeoPost filiaal; (iv) La Poste Network filiaal ja (v) Digital filiaal.  La Poste 
tegutseb Eestis peamiselt ekspressposti teenuse pakkumisel, aga ka ekspedeerimisteenuse 
pakkumisel läbi GeoPost-i filiaali, eriti tütarettevõtja Tigers kaudu.   

 

CNP on kindlustuspakkuja, kes pakub peamiselt isiku ja grupi elu- ja tervisekindlustust Prantsusmaal. 
CNP-l puudub Eestis tegevus.  
 
 



Mõjutatud turud  
 
Kavandatav Tehing ei too Eestis kaasa ühtegi horisontaalset kattuvust.  
 
Lisaks võib esineda potentsiaalne vertikaalne seos laevaliini konteinerite veo turu (CDC CMA CGM 
kaudu) ja ekspedeerimise turu (GLP Tigers-i kaudu) vahel. Kuna koondumise osalised tegutsevat Eestis 
väga piiratud ulatuses, ei teki nendel turgudel konkurentsiprobleeme ei seonduvalt klientide ega 
sisendite turulepääsu sulgemisega.  
 
CNP-l puudub Eestis tegevus.  
 
Kuna kavandataval tehingul on piiratud mõju Eesti turule, on koondumise teade vastavalt 
konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p-le 4 esitatud lühendatud kujul.  
 
Kavandatava tehingu eesmärk  
 
CDC omandab otsese ainuvalitseva mõju LP ja kaudse ainuvalitseva mõju CNP üle osana Prantsusmaa 

valitsuse projektist suure avalik-õigusliku finantskontserni loomiseks, mis teeniks territooriumide 

arendamise eesmärki – see toob kaasa CDC ja Prantsusmaa osaluse ümberkorraldamise avalikus 

sektoris. 

 


