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Koondumisele nr 12/2005 Deutsche Beteiligungs AG/Global Power Solutions
Inc loa andmine
Koondumine
03.05.2005.a esitas Deutsche Beteiligungs AG esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt kavatseb Deutsche Beteiligungs AG omandada läbi oma tütarettevõtjate DBG
Fourth Equity Team GmbH & Co.KG aA, DBAG Fund IV GmbH & Co. KG, DBAG Fund IV
International GmbH & Co. KG ja DBG Fifth Equity Team GmbH & Co. KG aA 70% Global
Power Solutions Inc ja tema tütarettevõtjate aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusena
omandab Deutsche Beteiligungs AG (edaspidi DBAG) valitseva mõju Global Solutions Inc
(edaspidi GPS) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 04.05.2005.a DBAG ja GPS koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju
teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Seega on käesoleval juhul
koondumise osalisteks DBAG ja GPS.
DBAG on Saksamaal registreeritud investeerimisfirma, mis omab osalusi mitmesugustes
tööstus- ja transpordiharudes, kaubanduses ja meedias tegutsevates äriühingutes, samuti teistes
investeerimisühingutes.
DBAG ei oma Eestis tütarettevõtjaid.
GPS on USA Delaware osariigis registreeritud valdusäriühing, mis tegutseb oma Sotimaal
asuvate järgmiste äriühingute kaudu: Clyde Bergemann Power Group International Ltd ja Clyde
Bergemann Power Group US Ltd (edaspidi Clyde Bergemann kontsern).
Clyde Bergemanni kontserni kuuluvad ettevõtjad tegutsevad kivisöel töötavate jõujaamade ning
tööstuslike seadmete kütte- ja reaktsioonipindade puhastussüsteemide valdkonnas üle maailma.
GPS omab Eestis tütarettevõtjat Clyde Bergemann Eesti AS (Sotimaal ja Saksamaal tegutsevate
tütarettevõtjate kaudu), kelle põhitegevusala on kütte- ja reaktsioonipindade
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puhastussüsteemide, põletisüsteemide ja põletikomponentide, sarnaste masinate ja seadmete
tehniline arendamine, väljatöötamine, tootmine ja müümine.
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 ettevõtja või
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.
DBAG 2004.a majandusaasta käive oli [...] miljardit krooni. GPS 2004.a majandusaasta käive
oli [...] miljardit krooni. GPS, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis
Clyde Bergemann Eesti AS kaudu. Seega kuulub DBAG ja GPS 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.
Clyde Bergemann Eesti AS toodab ja müüb kütte- ja reaktsioonipindade puhastussüsteeme,
millest [...]% eksporditakse (peamiselt kontsernisiseselt). Clyde Bergemann Eesti AS ei müü
toodangut kolmandatele isikutele, samuti puudub kauba müük Eestis. Koondumise teine osaline
DBAG ei oma Eestis äritegevust ega müü Eestis oma kaupa. Seega koondumise osaliste kaup
Eesti kaubaturul ei käibi.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise,
kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval
määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist
eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub
kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 sätestatud viisil. Koondumine ei
tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid. Seega koondumine ei
tekita konkurentsiprobleeme ega turgu valitsevat seisundit kütte- ja reaktsioonipindade
puhastussüsteemide müügi kaubaturul KonkS § 13 lg 1 mõistes. Seega KonkS § 22 lg 2
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba Deutsche Beteiligungs AG ja Global Power Solutions Inc koondumisele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1).
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