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Koondumisele nr 24/2007 NPNC Intressenter AB/Nefab AB loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
04.09.2007.a esitas Nordgren/Pihl perekonna (edaspidi Aktsionäride perekond) ja Nordic 
Capital Fund VI Ltd (edaspidi Nordic Capital) esindaja Konkurentsiametile koondumise 
teate, mille kohaselt NPNC Intressenter AB (edaspidi NPNC) kuulutas 27.08.2007.a välja 
Pakkumise Nefab AB (edaspidi Nefab) aktsionäridele, et viimased võõrandaks neile 
kuuluvad Nefab aktsiad NPNC-le. Pakkumise lõpuleviimise tingimuseks on muuhulgas, 
et Pakkumist aktsepteeritakse sellisel määral, et NPNC saab enam kui 90% Nefab 
aktsiate omanikuks. NPNC on Aktsionäride perekonna ja Nordic Capital ühise valitseva 
mõju all olev ettevõtja, kes ei tegele käesoleval ajal mingi äritegevusega ning tema 
eesmärk on Pakkumise tegemine, finantseerimine ja lõpuleviimine ning edaspidi Nefab 
emaettevõtjana tegutsemine. Koondumise eelselt kuulus Aktsionäride perekonnale 55,8% 
Nefab aktsiatest ja 82,8% häältest, kuid Pakkumise lõpuleviimisega võõrandab 
Aktsionäride perekond kõik talle kuuluvad Nefab aktsiad NPNC-le. Käesoleva 
koondumise tulemusena omandab NPNC valitseva mõju Nefab üle konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, samas kaudse valitseva mõju Nefab üle 
omandavad  Aktsionäride perekond ja Nordic Capital ühiselt. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.     
 
Konkurentsiamet avaldas 06.09.2007.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise 
kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 
üle. KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa 
üle omandatakse valitsev mõju. Seega on koondumise osalisteks NPNC ja Nefab. 
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Rootsis registreeritud NPNC on Aktsionäride perekonna ja Nordic Capital ühine 
ettevõtja, kellel puudub käesoleval ajal äritegevus. Aktsionäride perekond ei oma peale 
Nefabi ühegi teise ettevõtja üle valitsevat mõju. Nordic Capital on erakapitalifond, mis 
kuulub kontserni Nordic Capital Fund III – VI, mis investeerib põhiliselt Põhjamaade 
ettevõtjatesse. Eestis tegutsevad nimetatud ettevõtjate tütarettevõtjad Nycomed SEFA AS 
(ravimite tootmine ja müük), Aditro Estonia OÜ (palgaarvestusteenused) ja edasimüüjad 
OÜ Väravamäng (THULE kaubamärgiga sõiduautode katuseraamisüsteemide müük), OÜ 
Anrema Grupp (mänguväljakute seadmete müük), Point Transaction Systems Oy 
(elektroonilised maksevahendid ja automaatsete teenindusmasinate varustamine ja 
opereerimine). 
 
Nefab on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes tegeleb tööstusele vajalike täielike 
pakkelahenduste pakkumisega, spetsialiseerudes põhiliselt telekommunikatsiooni ja 
autotööstuse valdkondadele. Eestis on Nefabil tütarettevõtja Nefab Eesti AS, kes pakub 
transpordi- ja materjalikäitlemise pakendilahendusi, eksportides oma toodangu suures 
osas kontserni teistele ettevõtjatele.    
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni. 
 
NPNC (Nordic Capital) 2006.a majandusaasta käive Eestis oli 142 miljonit krooni ja 
Nefab 2006.a majandusaasta käive Eestis oli 34 miljonit krooni. Seega kuulub käesolev 
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiameti poolt 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. 
 
Nordic Capital tegutseb Eestis oma portfelli kuuluvate ettevõtjate Eestis asuvate 
tütarettevõtjate ja edasimüüjate kaudu farmaatsiatoodete tootmise ja müügi, 
palgaarvestusteenuste osutamise, sõiduautode katuseraamisüsteemide ja mänguväljakute 
seadmete edasimüügi, samuti elektrooniliste maksevahendite ja automaatsete 
teenindusmasinate varustamise ja opereerimise kaubaturgudel.   
Nefab tegutseb Eestis sisepakkematerjalide, eksportpakendite, korduvkasutatavate 
pakendite ja tarvikute tootmise ja müügiga.  
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Kuna koondumise osalised on Eestis tegevad erinevatel kaubaturgudel ja käesolev 
koondumine ei too kaasa muudatusi kaubaturgude struktuuris, ei ole kaubaturgude 
täpsem piiritlemine käesoleva koondumise puhul vajalik. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva 
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
Eestis ei tekita käesolev koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ja 
vertikaalseid seoseid majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli 2006.a määruse nr 
69 „Koondumise teate esitamise juhend“  § 8 lg 3 sätestatud viisil. Koondumise 
tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei tekita 
ega tugevda nimetatud kaubaturgudel turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 
tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1  
 
Otsustan: 
 
Anda luba NPNC Intressenter AB ja Nefab AB koondumisele. 
 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse 
teatavakstegemisest. 
 
 
 
Peeter Tammistu   
 
     
 
 
  


