
 

 
 
 

ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 

(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg 1) 
 
Kavandatud tehingu raames omandab Tata Steel Nederland BV (Tata Steel Nederland) 
SSAB Europe Oy-lt (SSAB Europe) Naantali Steel Service Centre’i ettevõtte (Naantali SSC 
või omandatav ettevõte; tehing). 
 
Seega omandab Tata Steel Nederland Naantali SSC üle ainuvalitseva mõju 
konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses ja tehingu järel omab valitsevat mõju omandatava 
ettevõtte üle SSAB Europe’i asemel Tata Steel Nederland. Järelikult kujutab kavandatav 
tehing endast koondumist konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Koondumise 
osalised on Tata Steel Nederland (ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ettevõtja osa üle) 
ja Naantali SSC ettevõte (ettevõtja osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju). Valitsevast 
mõjust loobuv isik on SSAB Europe. 
 
Nagu allpool kirjeldatud, ei ole koondumise osalistel Eestis iseseisvat äritegevust. Lisaks 
müüb omandatav ettevõte tooteid Eestis ainult kontsernisiseselt. 
 
Tata Steel Nederland on Euroopa suuruselt teise terasetootja Tata Steel Europe (Tata Steel) 
tütarettevõtja. Tata Steeli tootmistegevus toimub Mandri-Euroopas ning tal on tehased 
Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Prantsusmaal ja Belgias ning piirkondlik 
turustusosakond Soomes. Tata Steelil ei ole Eestis iseseisvat äritegevust, kuid ta müüb 
oma tooteid otse Eesti klientidele oma teistes riikides asuvate kontorite kaudu. Tata 
Steeli kontsern kuulub maailma kümne suurima terasetootja hulka, kelle aastane toorterase 
tootmismaht on ligi 30 miljonit tonni. Tata Steeli kontsern tegutseb 26 riigis ning tal on viiel 
mandril 80 000 töötajat. 
 
Naantali SSC on üks kahest suuremast terasetöötlemiskeskusest Soomes. Naantali SSC-s 
töödeldakse erinevaid metallitooteid peamiselt raske- ja kergetööstuse ning ehitussektori 
tarbeks. Naantali SSC on üks SSAB Europe’i (varasema nimega Ruukki Metals) 
äriüksustest. SSAB Europe on Rautaruukki Corporationi (mis on osa SSAB kontsernist) 
100% tütarettevõtja. Naantali SSC müüb süsinikterasest ribametallitooteid, mida tarnitakse 
üle kogu Soome ning samuti Rootsi ja Balti riikidesse. Eesti turul müüb Naantali SSC 
kontsernisiseselt tooteid Ruukki Products AS-ile (mis on osa SSAB Europe’ist), mis 
omakorda müüb tooteid Eesti klientidele. 
 
SSAB Europe on Põhjamaade terasetootja, mis toodab kvaliteetset ribametalli, kuumvaltsitud 
plaate ja torusid. SSAB Europe on osa SSAB AB kontsernist (SSAB). SSAB on Rootsi 
terasetootja, mis tegeleb terase (peamiselt süsinikterase) tootmise ja turustamisega ning 
terasetoodete tarnimisega ehitussektorile. Alates 29. juulist 2014 kuulub Ruukki SSAB-le 
ning seega on Ruukki osa SSAB kontsernist. Ruukki oli Soome terasetootja, mis tegeles 
terase (peamiselt süsinikterase) tootmise ja turustamisega ning terasetoodete tarnimisega 
ehitussektorile. Eestis tegutseb SSAB Ruukki Products AS-i kaudu. SSAB-l on ligikaudu 
17 300 töötajat 50 riigis. 
 
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused on järgmised: Euroopa Komisjon on 
andnud SSAB-le ELi koondumismääruse alusel loa Rautaruukki (Ruukki) omandamiseks. 
Luba on tingimuslik ning kehtib vaid juhul, kui võõrandatakse kuus ettevõtet Soomes, Rootsis 
ja Norras. SSAB on võtnud endale kohustuse võõrandada Naantali SSC koos paljude 
konsignatsioonilao- ja tehasemüügilepingutega Soomes. Tata Steel näeb Naantali SSC 
omandamises võimalust tugevdada oma positsiooni Skandinaavia turul.  



 

 
 
 
 
Koondumise osaliste tegevus kattub Eestis süsinikterasest tasapinnaliste toodete müügil. 
Tehingu puhul puuduvad mõjutatud kaubaturud konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 2 ja 
koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. 
 
Tehingu tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ning see ei mõjuta negatiivselt 
ühtegi kaubaturgu. 
 


