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OTSUS               04.03.2015 nr 5.1-5/15-004  
 
 
Koondumisele nr 2/2015 Ovako AB / Tibnor Oy loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
11.02.2014 esitas Ovako AB (edaspidi Ovako) volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Ovako ja Tibnor Aktiebolag […] aktsiate 
ostu-müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab Ovako 
äriühingult Tibnor Aktiebolag 100%-i Tibnor Oy (edaspidi Tibnor) aktsiatest. 
 
Tehingu tulemusena kuulub Tibnor koondumise teate esitanud äriühingu Ovako 
valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning 
antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 13.02.2015 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 kohaselt 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle 
osa üle valitsev mõju omandatakse.   
 
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Ovako ja Tibnor. 
 
Ovako (registrikood 556813-5338) on Rootsis registreeritud äriühing, mille üle omab 
valitsevat mõju Triton Managers III Limited. Koondumise teate kohaselt tegeleb 
Ovako madallegeersüsinikterasest konstruktsioonide ja pikkade süsinikterasest 
toodete tootmisega.  Ovako toodab vardaid, torusid, rõngaid ja algkomponente, mida 
kasutatakse kuullaagrites, jõuülekandeseadetes, hüdraulilistes silindrites, kivipuurides 
jne.   
 
Ovakoga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad on Eestis tegevad mitmetel 
tegevusaladel, kuid terasetoodete valdkonnas on tegev ainult Ovako. Ovakol on terase 
tootmise ja turustamise üksusi üle Euroopa, peamised neist asuvad Rootsis ja Soomes.  
Ovako äritegevust Soomes koordineeritakse Imatrast, kus Ovakol on terasetehas.   
[………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………].      



2 
 

Tibnor (registrikood 0351634-4) on Soomes registreeritud äriühing, mis tegeleb terase 
ja mitteraudmetallide ostmise, säilitamise, eeltöötlemise ja turustamisega […] 
tööstusettevõtjatele.  
 
Koondumise eelselt omab Tibnori üle valitsevat mõju Rootsis registreeritud äriühing 
SSAB AB […].  Tibnoril ei ole Eestis tütarettevõtjaid ning müük Eestisse toimub 
[…]. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.   
 
Koondumise osaliste 2014 käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise 
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 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 teate kohaselt tegeleb Ovako pikkade süsinikterasest toodete 
hulgimüügiga [……………………………………………………………] kaudu ja 
[…] ning Tibnor tegeleb pikkade süsinikterasest toodete hulgimüügiga 
[………………………………………………..] kaudu.  Koondumise teates on 
[…………………………………………………..], mis tuleneb Euroopa Komisjoni 
varasematest otsustest. Samas on koondumise teate kohaselt võimalik 
[…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..].   
 
Euroopa Komisjon on terase tootmise ja turustamise valdkonda puudutavates 
koondumise otsustes leidnud, et terase turustamine ei kuulu samale kaubaturule terase 
tootmise ja tarnimisega.  Lisaks on Euroopa Komisjon leidnud, et erinevat liiki teraste 
(süsinikteras ja roostevaba teras) turustamine ning lamedate terasetoodete turustamine 
ja pikkade terasetoodete turustamine moodustavad eraldi kaubaturud.  Euroopa 
Komisjoni hinnangul moodustavad ka erinevad turustuskanalid omaette kaubaturud, st 
terase turustamine terasetöötlemiskeskuste kaudu, terase turustamine kaubavaru 
hoidvate keskuste kaudu ning terase turustamine hapniklõikamise keskuste kaudu.1  
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda pikkade 
süsinikterasest toodete hulgimüügi valdkonnas Eestis, ei ole kaubaturgude täpne 
piiritlemine vajalik. Konkurentsiamet aktsepteerib koondumise teate esitaja 

                                                
1 Juhtum nr COMP/M.4137 Mittal/Arcelor, juhtum nr  COMP/M.6471 Outokumpu/Inoxum. 
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seisukohta, et käesoleva koondumise puhul ei ole vaja hinnata võimalikke erisusi 
pikkade süsinikterasest toodete hulgimüügil Eestisse terasetöötlemiskeskuste kaudu ja 
kaubavaru hoidvate keskuste kaudu. 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste hinnangul, tuginedes Euroopa 
teraseühenduse (Eurofer) andmetele, Ovako turuosa pikkade süsinikterasest toodete 
hulgimüügi kaubaturul Eestis (arvestades müüki kõikide kanalite kaudu) 2013. aastal 
[0-5]% ja 2014. aastal [5-10]%, Tibnori turuosa oli 2014. aastal u [0-5]%.  
 
Koondumise osaliste turuosad kokku 2014. aastal pikkade süsinikterasest toodete 
hulgimüügi kaubaturul Eestis (arvestades müüki kõikide kanalite kaudu) olid u [5-10] 
%, Seega ei ole pikkade süsinikterasest toodete hulgimüügi puhul tegemist 
horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.   
 
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. 
 
Pikkade süsinikterasest toodete hulgimüügi kaubaturul Eestis 2014. aastal moodustas 
koondumise osaliste turuosa kokku  u [5-10] %. Koondumise teate kohaselt tegutseb 
kaubaturul mitmeid ettevõtjaid, konkurentidena on koondumise teate esitaja 
nimetanud muuhulgas BE Group AS, Ruukki A/S, Osaühing Elme Metall, Amari 
Metals OÜ, SCHMOLZ + BICKENBACH Baltic OÜ.  
 
Käesolev koondumine on seotud Euroopa Komisjoni menetletud SSAB AB ja 
Rautaruukki Oyj koondumisega, millele Euroopa Komisjon andis loa tingimusel, et 
võõrandatakse muuhulgas Tibnor2. 06.02.2015 kinnitas Euroopa Komisjon Ovako 
sobiva Tibnori ostjana alljärgnevatel põhjustel: 

1. […………………………………………………………………………]. 
2. […………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….]. 
3. [………………………………………………………………].    

 

                                                
2 Euroopa Komisjoni 14.07.2014 otsus asjas COMP/M.7155 SSAB/Rautaruukki 
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Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 
tulemusena ei muutu kaubaturgude 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 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 Ovako AB ja Tibnor Oy 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 61 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/ 
 
Märt Ots 
Peadirektor  
 

 
 
Konkurentsiameti 04.03.2015 otsuse nr 5.1-5/15-004 
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 
jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud 
nurksulgudega. 
 

 
   /Külliki Lugenberg/ 02.04.2015 

 
 


