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Käesolevaga esitame koondumise teate seoses Sågholmen AB (edaspidi Sågholmen) poolt valitseva
mõju omandamisega PMC Group AB (edaspidi PMC) üle.
Sågholmen sõlmis 16.11.2015 aktsiate müügilepingu, mille alusel ostab Sågholmen 100% PMC
aktsiatest senistelt aktsionäridelt FIH Erhvervsbank A/S, Nordea Bank AB (publ) ja Nykredit Bank
A/S. Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle
konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Sågholmen kuulub Nordstjernani kontserni. Nordstjernani kontsern tegutseb erinevates riikides üle
maailma. Nordstjernan AB on investeerimisühing, mis investeerib börsil noteeritud ja noteerimata
äriühingutesse, mille peakontor on Põhjamaades. Nordstjernani kontserni valitseva mõju all olevad
peamised äriühingud on: NCC AB (Stockholmi börsil noteeritud äriühing), Rosti Group AB, Etac AB,
Salcomp Holding AB, Bygghemma Group Nordic AB, WinGroup AG, KMT Precision Grinding AB
ja Llentab AB. Lisainformatsiooni Nordstjernani kontserni kohta leiab aadressilt
http://www.nordstjernan.se/.
NCC on üks kahest suuremast ehitus- ja kinnisvaraarendusettevõttest Põhjamaades. Rosti valmistab
survevalu meetodil plastdetaile. Etac arendab, valmistab ja turustab liikumispuudega inimeste
igapäevast toimetulekut hõlbustavaid seadmeid. Salcomp on üleilmselt tegutsev juhtiv
mobiiltelefonide ja tahvelarvutite laadijate tootja. Bygghemma on juhtiv e-kaubandusettevõte
Põhjamaades, mis pakub laia valikut tuntud ehitus- ja sisustuskaupade brände.
WinGroup arendab, valmistab ja müüb rõdu- ja terrassi klaasimistooteid. KMT Precision Grinding
tarnib peenlihvimisseadmeid sissepritseseadmete, laagrite ja autotööstuse jaoks kaubamärkide
LIDKÖPING ja UVA nime all. Llentab projekteerib, toodab ja turustab multifunktsionaalseid
terashooneid mitmesuguseks otstarbeks ja mitmete tööstusalade jaoks.
PMC Group AB on PMC kontserni emaettevõtja. PMC kontsern pakub hüdraulika,
elektromehhaanika, pneumaatika ja lubrikantidega seotud teenuseid ja tooteid. Lisaks tarnib PMC
kontsern raudteeveokite uksesüsteeme. PMC kontsern tegutseb täielikult kontsernile kuuluvate
tütarettevõtjate kaudu, mis tegutsevad Põhjamaades, Balti riikides, Venemaal, Hiinas, Indias ja Poolas.
PMC kontsern müüb nii kontsernisiseselt projekteeritud ja toodetud kaupu kui ka edasimüüjana teiste
tootjate
bränditooteid.
Lisainformatsiooni
PMC
kontserni
kohta
leiab
aadressilt
http://www.pmcgroup.se/.
Nordstjernani kontserni emaettevõtjal on märkimisväärne kogemus Põhjamaade tööstussektoris, olles
suuraktsionär sellistes äriühingutes nagu Rosti Group AB, Salcomp Holding AB ja KMT Precision
Grinding AB. PMC profiil sobitub Nordstjernani kontserni struktuuri ning Sågholmeni hinnangul on
PMCl arengupotentsiaal. Seetõttu on Nordstjernan otsustanud investeerida PMC äritegevusse
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eesmärgiga teha pikaajaline elujõuline investeering, mis oleks kooskõlas Nordstjernani kontserni
äristrateegiaga.
Käesoleval juhul puuduvad mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3
tähenduses. Koondumise osalised ei tegutse samadel kaubaturgudel. Seetõttu puuduvad horisontaalselt
mõjutatud kaubaturud. Koondumise osalised tegutsevad piiratud arvul vertikaalselt seotud eelnevatel
ja järgnevatel turgudel, kuid nende turuosad jäävad sellistel vertikaalsetel turgudel oluliselt alla 25%.

