
 
OTSUS           18.04.2012.a nr 5.1-5/12-014 
 
 
Koondumisele nr 05/2012  FR&R Invest / BPEF / Contact Holding loa 
andmine 
 
 
Koondumine 
 
 
27.03.2012.a esitas FR&R INVEST CH S.A. (edaspidi FR&R Invest) ja BALTCAP 
PRIVATE EQUITY FUND L.P (edaspidi BPEF) volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid FR&R Invest, BPEF ja SIA CONTACT 
HOLDING (edaspidi Contact Holding) 22.02.2012.a Contact Holdingu aktsiate  
märkimislepingu. Lepingu kohaselt Contact Holding suurendab oma aktsiakapitali, lastes 
välja 121 816 uut aktsiat nominaalväärtusega 20 LVL. Uued aktsiad lastakse välja FR&R 
Invest ja BPEF-i poolt märkimiseks ja omandamiseks.  
 
Tehingu tulemusena omandavad  FR&R Invest ja BPEF ühise valitseva mõju Contact 
Holdingu üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, mistõttu on antud 
juhul tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 27.03.2012.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 3 järgi on koondumise osalisteks füüsilised isikud või ettevõtjad, kes 
ühiselt omandavad 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 valitsev mõju 
omandatakse.   
 
Seega on koondumise osalisteks FR&R Invest, BPEF ja Contact Holding. 
 
FR&R Invest (registrikood B166704) on Luksemburgis registreeritud valdusettevõtja, kes 
kuulub Swedbank AB kontserni.  Swedbank AB kontserni ettevõtjad tegelevad Eestis 
pangandus- ja finantseerimisteenuste ning investeerimis- ja pensionifondide ja 
väärtpaberiportfellide valitsemisega.   
 



Samuti on Swedbank AB oma tütarettevõtja Ektornet AB kaudu tegev kinnisvara valdkonnas, 
omades Eestis Ektornet Estonia BV kaudu 10 tütarettevõtjat, kes tegelevad kinnisvara ostu, 
üürileandmise ja müügiga. 
 
BPEF (registrikood LP12587) on erakapitalil põhinev investeerimisfond, mis on registreeritud 
usaldusühinguna Ühendkuningriigis. BPEF-i ainu- või ühise valitseva mõju all on ettevõtjaid, 
kes tegutsevad järgmistes ärivaldkondades: juhatav meedia (Contact Holdingu kaudu), 
õhusõidukite hooldus ja remont, maagaasi edasimüük ja tuuleparkide arendamine, transpordi 
infrastruktuuride projekteerimine, kliinilised laborid, äriprotsesside allhange ja infrastruktuuri 
ehitus. 
 
Contact Holding (registrikood 40003990080) on registreeritud Lätis, tema põhitegevuseks on 
juhatava meedia avaldamine ja müük. Contact Holdingul on Eestis viis tütarettevõtjat: 
Ekspress Hotline AS, FCR Media AS, Kõnekeskuse AS, Telemedia Eesti AS ja Teabeliin AS. 
 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt kahe koondumise 
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot.   
 
Ettevõtjate 2010.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja vähemalt kahe koondumise 
osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 1 917 350 eurot, mistõttu kuulub 
nimetatud 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 (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Swedbank AB põhitegevusalaks on finantsteenuste pakkumine, mis moodustab suurema osa 
Swedbank AB käibest.  
 
BPEF on investeerimisfond, millel ei ole muud majandustegevust kui oma portfelli kuuluvate 
ettevõtjate valdamine. BPEFi valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegutsevad juhatava 
meedia valdkonnas (Contact Holdingu kaudu), õhusõidukite hoolduse ja remondiga, maagaasi 
edasimüügiga ja tuuleparkide arendamisega, transpordi infrastruktuuride projekteerimisega, 
kliiniliste laborite teenuste osutamisega, äriprotsesside allhangega ja infrastruktuuri ehitusega. 
 
Contact Holdingu kontsern tegeleb juhatava meedia avaldamise ja müügiga.  
 
Seega koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalset kattuvust ei teki ning samuti 
puuduvad nende vahel vertikaalsed seosed.    
 



Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel 
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumine ei mõjuta oluliselt 
konkurentsiolukorda ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud 
koondumise puhul vajalik. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
KonkS § 13 lg 1 järgi 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 olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis  
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei muutu 
oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.  Samuti ei tekita ega tugevda 
käesolev koondumine eeltoodud 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 FR&R INVEST CH S.A. ja BALTCAP PRIVATE EQ UITY FUND L.P ning 
SIA CONTACT HOLDING 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.  
 
 
 
 
 
Kristel Rõõmusaar 
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja  
 


