KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA KOKKUVÕTE
(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lõige 1)
Kavandatud tehingu raames ostab Rootsis registreeritud äriühing Cidron Full Service AB (edaspidi
„Cidron”) hetkel ABB Ltd ja selle kontserni ettevõtete (edaspidi „ABB kontsern”) osaks oleva allhanke
korras osutatavate tööstusseadmete hooldusteenuste ülemaailmse äritegevuse (edaspidi
„Äritegevus”), sealhulgas ABB Aktsiaseltsilt Äritegevuse Eesti osa (edaspidi ühiselt „Target”;
kirjeldatud ostu-müügitehing edaspidi „tehing”).
Seega omandab Cidron (või muu Cidroni poolt määrtud isik) Targeti üle ainuisikulise valitseva mõju
konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses ning tehingu sõlmimise järel kuulub valitsev mõju Targeti
üle ABB kontserni asemel Cidronile. Seega on kavandatud tehingu näol tegemist koondumisega
konkurentsiseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 tähenduses. Koondumise osalised on Cidron (ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju teise ettevõtja osa üle) ja ABB kontsern, sealhulgas ABB Aktsiaselts
(ettevõtja, kelle osa üle omandatakse valitsev mõju). Valitsevast mõjust loobuv isik on ABB Ltd ehk
ABB kontserni üle lõplikku valitsevat mõju omav emaühing.
Cidroni omanik on Nordic Capital Fund VIII ja valitsev mõju Cidroni üle kuulub fondi täisosanikule
Nordic Capital VIII Limited. Nordic Capital VIII Limited on Jersey õigusaktide alusel asutatud äriühing,
mis tegutseb täisosanikuna Nordic Capital VIII Alpha, L.P. ja Nordic Capital VIII Beta, L.P. nimel.
Ühiselt moodustavad nad fondi Nordic Capital Fund VIII. Alates 1989. aastast on Nordic Capitali nime
kandnud kaheksa fondi, praegu tegutsevad neist fondid V–VIII (edaspidi ühiselt „Nordic Capital”).
Nordic Capitalil on käesoleval ajal osalus 28-s äriühingus, mille tegevusvaldkonnad on väga erinevad.
Nordic Capital investeerib peamiselt Euroopas ja Põhjamaades tegutsevatesse suurtesse ja keskmise
suurusega
äriühingutesse
ning
valitud
rahvusvahelistesse
investeerimisvõimalustesse
tööstussektorites, kus Nordic Capitalil on märkimisväärsed eriteadmised. Nordic Capitali portfellis
olevad äriühingud tegutsevad väga erinevates valdkondades, näiteks tervishoid, värvi toonimine,
haavaravi- ja stoomihooldusvahendid, õhupuhastusseadmed, liikuvuslahendused, avamere-energia,
finantstehnoloogia ja -teenused, liiklusohutuse lahendused, pakendilahendused, sportmaasturid,
laborikatsed ja radioloogia, logistika, kliimaseadmed ja jaemüük.
Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) on varem osutanud, et Nordic Capitali portfelli kuuluvad ja
tema valitseva mõju all olevad äriühingud kuuluvad koondumiste kontrolli seisukohalt samasse
majandusüksusesse.
ABB kontsern on üks maailma juhtivaid energeetika- ja automaatikatehnoloogia kontserne, mis
võimaldab kommunaal-, tööstus-, transpordi- ja taristu klientidel suurendada tootlikkust, vähendades
samal ajal keskkonnamõju. ABB kontsern tegutseb ligikaudu 100 riigis ja annab tööd umbes 145 000
inimesele. Muu hulgas pakub ABB kontsern oma klientidele tööstusseadmete hooldusteenuseid. ABB
tegevused on jagatud globaalselt viide divisjoni: (i) Kesk- ja kõrgepingeseadmed, (ii) Elektrivõrgud ja süsteemid, (iii) Automaatika ja ajamid, (iv) Protsessiautomaatika ja (v) Madalpingeseadmed.
Nimetatud viis divisjoni on seotud peamiselt kahe tööstussektoriga: energeetikatööstus ja
automaatikatööstus.
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused on järgmised. Allhanke korras osutatavate
tööstusseadmete hooldusteenuste strateegilise analüüsi tulemusena otsustas ABB kontserni juhtkond,
et Äritegevuse kasvu ja väärtuse täielikku potentsiaali oleks võimalik paremini realiseerida iseseisva
tegevusüksusena uue omaniku käe all väljaspool ABB organisatsiooni.
Nordic Capital investeerib äriühingutesse, mida ta enda hinnangul saab arendada ja edaspidi
kasumlikult võõrandada, et fondi investoritele tulu teenida. Omandamistehingu majanduslik põhjus
seisneb seega Äritegevuse tulevase kasumliku võõrandamise väljavaates. Koondumise teates
käsitletavat tehingut võib pidada tavapäraseks investeeringuks börsivälisesse äriühingusse.

Eestis puuduvad antud koondumisest mõjutatud kaubaturud konkurentsiseaduse § 26 lõike 2 punkti 2
ja koondumise teate esitamise juhendi § 8 lõike 3 tähenduses. Tehing ei tekita olulisi muutusi
konkurentsiolukorras ega too kaasa kahjulikke tagajärgi ühelgi turul.

