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Koondumisele nr 26/2007 Fujitsu Services Overseas Holdings 
Ltd/Mandator AB loa andmine 
 
Koondumine 
 
16.10.2007.a esitas Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd (edaspidi Fujitsu Services) 
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Fujitsu Services omandab 
kuni 100% Mandator AB aktsiatest läbi avaliku pakkumise, mis kuulutati välja 
08.10.2007.a. Kui Pakkumine viiakse lõpule, omandab Fujitsu Services valitseva mõju 
Mandator AB üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS)  § 2 lg 4 tähenduses. Seega on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 18.10.2007.a Fujitsu Services ja Mandator AB 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 Fujitsu Services ja 
Mandator AB. 
 
Fujitsu Services on Ühendkuningriigis asutatud Fujitsu Services Holdings PLC kontserni 
kuuluv äriühing. Fujitsu Services Holdings PLC on Fujitsu Ltd tütarettevõtja. Fujitsu Ltd 
tegutseb rohkem kui 70 riigis ning omab rohkem kui 500 tütaräriühingut üle maailma. 
Fujitsu Services kavandab, konstrueerib ning haldab IT süsteeme ning osutab IT 
teenuseid. Kontserni kuuluv Eesti äriühing Fujitsu Services OÜ (registrikood 10010436)  
tegeleb arvutite hoolduse ja remondiga ning arvutite ja tarvikute müügiga. Fujitsu 
Siemens Computer Holding BV, kes on Fujitsu Ltd ja Siemens AG ühine ettevõtja, müüb 
Eestis riistvara ja sellega seotud tarkvaratooteid ning tugiteenuseid.    
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Mandator AB on Rootsis registreeritud äriühing, kelle peamine äritegevus asub 
Põhjamaade ja Balti riikide regioonis. Mandator AB tegeleb IT süsteemide 
integreerimise, tarkvara arendamise ja juhtimisega ning IT infrastruktuuri  loomisega. 
Eestis tegutseb Mandator AB tütarettevõtja AS Mandator Estonia (registrikood 
10239452), kes tegeleb IT tarkvaraarendusega. 
 
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. 
 
Fujitsu Services 2006.a majandusaasta käive Eestis oli [...] miljonit krooni ja Mandator 
AB 2006.a majandusaasta käive Eestis oli [...] 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. 
 
Fujitsu Services tegutseb Eestis Fujitsu Siemens Computer Holding BV ja Fujitsu 
Services OÜ kaudu IT teenuste ja IT infrastruktuuri toodete kaubaturgudel. Mandator AB 
tegutseb Eestis AS Mandator Estonia kaudu IT tarkvaraarenduse kaubaturul. 
 
Konkurentsiameti varasema praktika kohaselt (21.10.2005.a otsus nr 47-KO Elion 
Ettevõtted AS/MicroLink AS) on piiritletud IT tegevusvaldkonda puudutavad kaubaturud 
järgnevalt: 

- IT teenuste kaubaturg; 
- Tarkvaraarenduse teenuste kaubaturg; 
- IT infrastruktuuri toodete kaubaturg. 

Seega tegutsevad koondumise osalised Eestis erinevatel kaubaturgudel, kus nende 
turuosad on marginaalsed. 
 
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 



 3

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 Fujitsu Services Overseas Holdings Ltd ja Mandator 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 
 
      
 
 
Konkurentsiameti peadirektori 29.10.2007.a otsus nr 43-KO 
ärakiri on originaaliga samane. 
Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad on  
tekstis tähistatud [...]. 
 
02.11.2007.a (Kurme) 
 
 
 
 
 
 


