KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE (ILMA ÄRISALADUSETA)

Koondumise osalised ja koondumise laad
BaltCap Private Equity Fund L.P. („BPEF“) ja East Capital Explorer AB valitseva mõju alla kuuluv
Humarito ltd („ECE“) teostavad AS-i TREV-2 Grupp („TREV-2“) üle ühist valitsevat mõju. BPEF-ile
kuulub TREV-2 aktsiatest 36,3% ning ECE-le 38,3%.
26. jaanuaril 2017 esitas AS-i Infortar kontserni kuuluv RRTK Kapital OÜ („RRTK“) Konkurentsiametile
koondumise teate TREV-2 üle valitseva mõju omandamiseks, ostes ECE-lt 38,3% aktsiakapitalist, ja
9. veebruaril 2017 tegi Konkurentsiamet koondumist lubava otsuse.
BPEF-il on kavatsus kasutada lepingulist ostueesõigust ja omandada ECE-lt 38,3% TREV-2
aktsiakapitalist („Tehing“). Tehinguga asendub BPEF-i ühine valitsev mõju TREV-2 üle ainuvalitseva
mõjuga. Tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 p-i 2 tähenduses. Koondumise osalised esitavad
lühendatud kujul teate, tuginedes KonkS § 26 lg 2 p-le 4.

Koondumise osaliste tegevusalad
BPEF on Inglismaal registreeritud erakapitalil põhinev investeerimisfond, mis keskendub Baltikumi turul
olevate väikese ja keskmise suurusega suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse investeerimisele.
Eestis kuuluvad BPEF-ile ettevõtted, mis tegelevad äriprotsesside allhanke teenustega (Runway
International OÜ), õhusõidukite hoolduse ja remondiga (Magnetic MRO AS), juhatava meediaga (FCR
Media Group OÜ) ja taristuprojektide projekteerimine (UAB Kelprojektas). BPEF-i tegevuse kohta leiab
lisainfot aadressilt: www.baltcap.com.
TREV-2 on Eestis registreeritud äriühing, mis keskendub põhitegevusena teede, sildade ja raudteede
ehitamisele ning hooldusele ja remondile. Lisaks tegeleb TREV-2 vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamise, asfaltbetooni tootmise, metalltoodete (peamiselt liikluskorraldusvahendite) tootmise,
kivimaterjali kaevandamise ja hulgimüügi ning kinnisvara ja tehnika üürile andmisega. TREV-2 tegevuse
kohta leiab lisainfot aadressilt: www.trev2.ee.
Mõjutatud kaubaturud
Horisontaalselt ja vertikaalselt mõjutatud kaubaturud puuduvad.
Isegi juhul, kui eksisteeriksid koondumisest mõjutatud kaubaturud, ei tooks Tehing kaasa
konkurentsisituatsiooni märkimisväärset muudatust kaubaturgudel, kuna BPEF-ile kuulub juba enne
koondumist valitsev mõju TREV-2 üle. Konkurentsiamet analüüsis BPEF-i poolt TREV-2 üle
esmakordselt valitseva mõju omandamist 2010. aastal ning andis 30. novembri 2010 otsusega nr
5.1- 5/10-030 selleks loa.
Tehinguga muutub BPEF-i valitseva mõju ulatus ühiselt valitsevalt mõjult ainuvalitsevaks mõjuks.
Ühiselt valitsevalt mõjult ainuvalitsevale mõjule üleminek ei too eelduslikult kaasa olulist muudatust turul
juba seetõttu, et KonkS § 26 lg 2 p 4 näeb ette võimaluse esitada selles olukorras koondumise teade
lühendatud kujul.
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
BPEF-i soov omandada seni BPEF-i ja ECE ühise valitseva mõju all olnud TREV-2 üle ainuvalitsev mõju
tuleneb BPEF-i investeerimisstrateegiast, mille alustalaks on suure arengupotentsiaaliga
portfelliettevõtete väärtuse kasvatamine, olles aktiivne omanik.
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