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OTSUS            18.11.2014.a nr 5.1-5/14-031 

 

 

Koondumisele nr 16/2014  TTM Technologies, Inc. / Viasystems Group, Inc. loa 

andmine  

 

 

Koondumine 

 

21.10.2014 esitas TTM Technologies, Inc. (registreeritud USA-s, registrikood  

91-1033443) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 

on 21.09.2014 TTM Technologies, Inc., Viasystems Group Inc. (registreeritud USA-s, 

registrikood 75-2668620) ja Vector Acquisition Corp. (tehinguks asutatud TTM 

Technologies, Inc. 100%-lise osalusega tütarettevõtja) vahel sõlmitud Ühinemise 

Leping ja Plaan. Tehingu tulemusel kavatseb TTM Technologies, Inc. omandada kõik 

Viasystems Group Inc. hääleõiguslikud väärtpaberid ning ühendada Vector 

Acquisition Corp. ja Viasystems Group Inc., jättes TTM Technologies, Inc. 100%-lise 

osalusega tütarettevõtjana alles Viasystems Group Inc. 

 

Tehingu tulemusel omandab TTM Technologies, Inc. valitseva mõju 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses Viasystems Group Inc. üle 

ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.  

 

Konkurentsiamet avaldas 22.10.2014 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 valitsev mõju omandatakse.   

 

Seega on koondumise osalisteks TTM Technologies, Inc. (edaspidi TTM) ja 

Viasystems Group Inc. (edaspidi Viasystems). 

 

TTM on elektrooniliste trükkplaatide (edaspidi PCB) tootja ning tegeleb ka PCB-de 

integreerimise ja ühendamisega põhiplaatidesse (millele on paigaldatud 

elektroonilised komponendid) ning mis on keeruliste elektroonikatoodete ehituslikeks 

alusteks. PCB on plaat, millel on elektrit juhtiva materjali (nt vask) muster, millest 
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saab vooluahel, kui sellega ühendatakse elektrilisi komponente. See on alusplatvorm 

elektrooniliste komponentide omavahel ühendamiseks, mida kasutatakse enamikus 

elektroonilistes toodetes. PCB-d moodustavad pea kõigi elektrooniliste toodete 

elektriskeemid.  

 

TTM tegutseb läbi 13 spetsialiseerunud üksuse Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. 

TTM teenindab mitmekesist kliendibaasi, mis koosneb rohkem kui 1000 kliendist 

erinevatel turgudel üle kogu maailma, sealhulgas võrgu- ja kommunikatsiooni-

infrastruktuuriseadmete, puutetundlike tahvelarvutite ja nutitelefonide tootjad. TTM 

klientideks on ka lennu- ja kaitsetööstuse, kõrgklassi arvutitööstuse, tootmis- ja 

meditsiinitööstuse ettevõtjad. TTM-i klientide seas on nii originaalseadmete tootjaid 

(Original Equipment Manufacturers, edaspidi OEM) kui ka elektroonika tootmise 

teenuse (Electronic Manufacturing Services, edaspidi EMS) pakkujaid.  

 

Viasystems on trükkplaatide tootja, nende kooste ja integreerimise ning muu 

elektroonika kooste teenuse osutaja OEM-dele ja EMS-de pakkujatele. Viasystems 

teenindab kliente autotehnika, telekommunikatsiooni, arvutisalvestussüsteemide ja 

tootmis-, meditsiini- ja lennutööstuses. Viasystemsile kuuluvad tootmisüksused nii 

Põhja-Ameerikas kui ka Hiinas.  

  

Mõlemad koondumise osalised on NASDAQ börsil noteeritud ettevõtjad. 

 

Koondumise järgselt toimub Viasystemsi ja Vector Acquisition Corp. ühinemine, 

mille tulemusena jääb turule tegutsema TTM-i tütarettevõtjana vaid Viasystems.  

  

 

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.   

 

Koondumise osaliste 2013. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja 

koondumise osaliste 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. 

 

Koondumise osalised tegutsevad arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega 

(EMTAK klassifikaator C.26), mis eelkõige puudutab elektroonikakomponentide 

tootmist (EMTAK klassifikaator C.26111) ja trükkplaatide tootmist (EMTAK 

klassifikaator C.26121) kasutamiseks erinevates tööstustes sealhulgas auto-, tootmis-, 

lennu- ja kaitsetööstuses.  
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Koondumise teates esitatud teabe kohaselt tegutseb eelnimetatud valdkondades nii 

Euroopa Liidus kui ka üle kogu maailma mitmeid tuhandeid ettevõtjaid, ainuüksi PCB 

tootmisega tegutseb ligikaudu 2800 ettevõtjat. Koondumise teate esitaja hinnangul 

moodustab koondumise osaliste turuosa Euroopa Liidu turul PCB tootmises 8,7% ja 

lepingulises elektroonika tootmises ja koostes OEM-dele 0,13%.  

 

Koondumise osalised müüvad PCB-sid ka Eestis. 2013. aasta jooksul müüs TTM 

Eestisse ligikaudu 10,4 miljoni euro väärtuses PCB-sid, mis tarniti lepingulise 

tellimuse alusel Ericsson Eesti Aktsiaseltsi tootmisüksusele. Viasystems müüs Eestis 

ligikaudu 5,9 miljoni euro väärtuses PCB-sid, mis tarniti samuti lepingulise tellimuse 

alusel Ericsson Eesti Aktsiaseltsi tootmisüksusele. 

 

Eestis tegutsevad mitmed trükkplaatide ning elektroonika tootjad, näiteks OÜ 

Brandner PCB, QPC Electronics OÜ ning Aktsiaselts RD Electronic, kes on 

Baltikumis üks suurem trükkplaatide ja elektroonika tootja. Aktsiaseltsi RD 

Electronic müüb oma toodangut Eestisse, Saksamaale, Soome, Norra, Lätti ja 

Venemaale. Eestisse siiski enamik PCB-sid jõuavad impordituna, peamiselt Aasiast 

(Elec & Eltek International Company Ltd.; Shennan Circuit Company Limited) ja 

Euroopast (Aspocomp Group Plc, Finland).  

Koondumise osaliste kinnitusel on nende konkurendid Eestis samad, kes kogu 

Euroopa turul.  

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturge 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. 

 

Kuigi koondumise osaliste tegevuses esineb horisontaalset kattuvust, ei teki antud 

koondumise puhul mõjutatud kaubaturge majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. 

juuli 2006. a määruse nr 69 tähenduses. 

 

Arvestades trükkplaatide valdkonnas tegutsevate ettevõtjate arvu ning valdkonna 

iseloomu, sh kaubaturule sisenemise tõkete puudumist, on Konkurentsiamet 

seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena ei muutu kaubaturu struktuur sellisel 

viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi.  Samuti ei tekita ega tugevda käesolev 

koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  Seega ei esine 
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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 TTM Technologies, Inc.  ja Viasystems Group, Inc. 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. 

 

KonkS § 27 lg 6
1
 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue 

kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. 

Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega 

ühe korra pikendada kuni ühe aastani. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

 

 

 

 

 

Konkurentsiameti 18.11.2014 otsuse nr 5.1-5/14-031 

ärakiri on samane originaaliga.  

/Svetlana Ljutova/ 01.12.2014 

 


