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Koondumisele nr 13/2005 ABT Allsafe AB/Bridon (Cyprus) Ltd., Certex 
Svenska AB, Certex Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft mbH, Vojens 
Tovvaerk AS loa andmine 
 
Koondumine 
 
06.05.2005 esitas ABT Allsafe AB (edaspidi Allsafe) Konkurentsiametile koondumise teate, 
mille kohaselt, vastavalt FKI Plc ja Allsafe vahel sõlmitud ostu-müügi lepingule Allsafe 
omandab valitseva mõju FKI Plc tütarettevõtjate Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, 
Certex Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft mbH ja Vojens Tovvaerk AS- i üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Tegemist on koondumisega KonkS 
§ 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 10.05.2005 ABT Allsafe AB/Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska 
AB, Certex Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft mbH, Vojens Tovvaerk AS koondumise 
teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju teise ettevõtja või tema osa üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja 
või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise 
osalisteks Allsafe, Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, Certex Lifting & Service 
Verwaltungsgesellschaft mbH ja Vojens Tovvaerk AS. 
 
Allsafe, kui valitseva mõju omandaja, kuulub Förankra ABT AB kontserni. Förankra ABT AB 
ise kuulub Axel Johnson International AB tütarettevõtjana Axel Johnson Grupi kontserni. Axel 
Johnson Grupi kontsern koosneb neljast majanduslikult ja juriidiliselt iseseisvana tegutsevast 
ettevõtjast: Axel Johnson AB, Axel Johnson International AB, Axel Johnson Inc ja AxFast BV. 
 
Allsafe’i emaettevõtja Förankra ABT AB omab Soomes registreeritud tütarettevõtjat Haklift 
ABT Oy, kes omakorda omab valitsevat mõju (100%) Eestis registreeritud Ancra Baltic OÜ 
üle (omandaja äritegevus Eestis). 
 
Förankra ABT AB kontserni põhitegevuseks on erinevate tõste- ja lastikinnitusvahendite 
(peamiselt meretranspordis kasutatavad lastikinnitusvahendid) tootmine ja turustamine. Müügi 
alla kuuluvad nii enda kontsernis toodetud (rihmad, konksud, klambrid jm), kui ka mitmete 
rahvusvaheliste tootjate poolt valmistatud kaubad (nt ketid, traat, trossitarvikud, kett-tõstukid,  
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plokid, kaubaalused, väikeveokid, kahveltõstukid, konveierid). Ancra Baltic OÜ tegeleb 
ülalnimetatud kaupade edasimüügiga Eestis, Lätis ja Leedus. 
 
Förankra ABT AB emaettevõtja Axel Johnson International AB omab äritegevust Eestis läbi 
oma Rootsis registreeritud tütarettevõtja Eigenbrodt AB filiaali- H.Eigenbrodt AB Eesti filiaal, 
mis tegutseb kaupleja nime “Widni Baltic” all (omandaja äritegevus Eestis). 
  
Eigenbrodt AB kontserni põhitegevuseks on autotööstuses kasutatavate komponentide (nt 
lastiruumi detailid, hinged, lukud, porikaitsed, luuktõstukid jne), muudes tööstusharudes 
kasutatavate komponentide (tihendid, gaasiamortisaatorid, käepidemed jne) ja tööriistade 
edasimüük. 
 
Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, Certex Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft 
mbH ja Vojens Tovvaerk AS, kui ettevõtjad, kelle üle omandatakse valitsev mõju, kuuluvad 
einevatele FKI Plc kontserni kuuluvatele ettevõtjatele.  
Bridon (Cyprus) Ltd. üle omab valitsevat mõju Bridon Plc; Certex Svenska AB ja Certex 
Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft mbH  üle omab valitsevat mõju Bridon Overseas 
Holdings Ltd; Vojens Tovvaerk AS- i üle omab valitsevat mõju Bridon Holdings Denmark 
A/S. 
 
FKI Plc kontsern omab äritegevust Eestis Certex Svenska AB tütarettevõtja Certex Finland Oy 
filiaali- Certex Eesti- kaudu (omandatava äritegevus Eestis). 
 
Certex Svenska AB kontserni põhitegevuseks on terastrosside ja materjalikäitluseks vajalike 
artiklite, pakendamis- ja tõsteseadmete valmistamine ja müük  ning sellega seostuvad 
tegevusalad. 
Certex Eesti põhitegevuseks on tõste- ja koormakinnitusvahendite tootmine ja müük. Certex 
Eesti poolt müüdavateks kaupadeks on näiteks terastrossid ja tõsteketid ning nende tarvikud; 
lint-tropid ja tõstevööd; kett-talid, tross-talid, vintsid, tõstemagnetid jm tõstemehhanismid; 
tõsteklambrid ja haaratsid; koormaketid, koormarihmad jm.  
Certex Eesti tootmine toimub kahes tootmisüksuses. Neist ühes toimub tekstiilitroppide ja 
koormarihmade valmistamine ning teises tross-troppide valmistamine. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt 
ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, 
äritegevus toimub Eestis. 
 
2004. aasta majandusaasta ülemaailmne käive oli Axel Johnsonson Group kontsernil ligikaudu 
[...] krooni ning omandatavatel ettevõtjatel (Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, Certex 
Lifting & Service Verwaltungsgesellschaft mbH ja Vojens Tovvaerk AS) kokku ligikaudu [...] 
krooni. 
Nii valitsevat mõju omandava ettevõtja, kui ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju 
(Certex Svenska AB) äritegevus toimub Eestis. 
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Seega kuulub käesolev koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 
 
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
Võttes aluseks koondumise tulemusel ühinevate ettevõtjate kontsernide põhitegevusi ning 
äritegevuse ulatust, võib järeldada, et käesoleva koondumise eesmärgiks on tugevdada 
valitsevat mõju omandava ettevõtja turupositsiooni tõste- ja lastikinnitusvahendite tootmise ja 
turustamise kaubaturul Euroopas. 
 
Tõste- ja lastikinnitusvahendite mõiste alla kuulub väga palju erinevaid tooteid. Näiteks 
omandajal on ligikaudu 4000 tootenimetust ja omandataval ligikaudu 6000. Samas on tooted 
ainult osaliselt omavahel asendatavad või vahetatavad.  
Nimetatud toodete turustamisel aitab konkurentsis püsida võimalikult mitmekesise ja laia 
tootevaliku pakkumine, mis on vajalik, tingituna ostjate nõudmiste mitmekesisusest ja kaupade 
kasutusvõimalustest paljudes erinevates valdkondades. 
 
Tõste- ja lastikinnitusvahendite osalise vahetatavuse tõttu ei ole üheselt võimalik nende 
jagamine kitsamatesse, ostja seisukohalt omavahel vahetatavatesse või asendatavatesse 
kaubaturgudesse.  
Käesoleva koondumise puhul, kaubaturge kitsamalt piiritledes, muutuksid kaupade kogused ja 
nende käibed Eesti territooriumil väikesteks, mistõttu muutub kaheldatavaks nende hindamine, 
pidades silmas nende konkurentsi kahjustamise võimalust. 
 
Kuna koondumine ei tekita konkurentsi probleeme Eesti territooriumil, ei ole kaupaturu täpne 
määratlemine käesoleva koondumise puhul vajalik. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, 
kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab 
konkurentsi kaubaturul. 
 
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja, kelle positsioon võimaldab 
tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja 
ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale kuulub kaubaturul 
vähemalt 40% käibest. 
 
Käesoleva koondumisega on seotud 3 Eestis äritegevust omavat ettevõtjat (Ancra Baltic OÜ, 
Certex Eesti ja H.Eigenbrodt AB Eesti filiaal), kes kuuluvad koondumise osalistega samadesse 
kontsernidesse, ning kelle tegevused suures osas kattuvad. 
 
Koondumise teate esitajate hinnangul oli H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali poolt Eestis müüdud 
Förankra ABT AB kontserni toodete käive 2004. aastal [...] krooni. 
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Ancra Baltic OÜ käive Eestis oli [...] krooni ja Certex Eesti käive [...] krooni. 
Seega oli 2004. aastal käesolevas koondumises koondumise osaliste poolt müüdud kattuvate 
kaupade käive Eestis [...] krooni. 
 
Koondumise osaliste hinnangul oli tõste- ja lastikinnitusvahendite kaubaturu maht Eestis 2004. 
aastal kokku ligikaudu 391 miljonit krooni. Seega koondumise osaliste turuosa moodustas 
ligikaudu [...]. 
 
Käesolev koondumine ei tekita ega tugevda turguvalitsevat seisundit Eesti territooriumil tõste- 
ja lastikinnitusvahendite kaubaturul KonkS § 13 lg 1 tähenduses, seega KonkS § 22 lg 2 
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et 03.05.2005 FKI Plc ja Allsafe’i vahel sõlmitud ostu-müügi 
lepingu punktis 11.7 sätestatud, [...] konkurentsipiirangut võib lugeda koondumisega otseselt 
seotuks ja selle jõustamiseks vajalikuks, kuna sellega tagatakse omandatava vara väärtuse 
säilimine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
Otsustan: 
 
Anda luba ABT Allsafe AB/Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, Certex Lifting & 
Service Verwaltungsgesellschaft mbH, Vojens Tovvaerk AS koondumisele, sealhulgas 
koondumisega seotud konkurentsipiirangutele. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle 
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1). 
 
 
Peeter Tammistu 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   


