
 
 

 

OTSUS 16.10.2014.a nr 5.1-5/14-028 

 

 

Koondumisele nr 14/2014 Cidron Full Service AB / ABB Ltd ettevõtja osale loa 

andmine 

 

 

Koondumine 

 

24.09.2014 esitas Cidron Full Service AB (edaspidi Cidron; registreeritud Rootsi 

äriregistris registrikoodiga 556975-5654) volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Cidron ja ABB Holdings B.V. 

(registreeritud Hollandi äriregistris registrikoodiga 33272475) 14.07.2014 ettevõtja 

osa ostu-müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab Cidron valitseva mõju 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ABB Ltd (edaspidi ABB; 

registreeritud Šveitsi äriregistris registrikoodiga CHE-101.049.653) ettevõtja osa, 

sealhulgas ABB Aktsiaseltsi (edaspidi ABB AS; registrikoodiga 10095355) 

äritegevuse Eesti osa üle ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 

p 2 sätestatud viisil.  

 

Konkurentsiamet avaldas 26.09.2014 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 osalisteks 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 omandatakse valitsev mõju. 

 

Seega on koondumise osalisteks Cidron ja ABB. 

 

Cidron kuulub Nordic Capital VIII Limited valitseva mõju alla. Koondumise teate 

kohaselt on Nordic Capital VIII Limited 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. Nordic 

Capitali nime on alates 1989. aastast kandnud kaheksa fondi, praegu tegutsevad neist 

fondid V–VIII (edaspidi ühiselt Nordic Capital). Nordic Capitalil on käesoleval ajal 
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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, õhupuhastus-

seadmed, liikuvuslahendused, avamere-energia, finantstehnoloogia ja -teenused, 

liiklusohutuse lahendused, pakendilahendused, sportmaasturid, laborikatsed ja 

radioloogia, logistika, kliimaseadmed ja jaemüük. 

 

ABB kontsern on koondumise teate kohaselt üks maailma juhtivaid energeetika- ja 

automaatikatehnoloogia kontserne, mis pakub oma klientidele muu hulgas 

tööstusseadmete hooldusteenuseid. ABB kontserni tegevused on jagatud globaalselt 

viide divisjoni: kesk- ja kõrgepingeseadmed, elektrivõrgud ja -süsteemid, automaatika 

ja ajamid, protsessiautomaatika ja madalpingeseadmed. Nimetatud viis divisjoni on 

seotud peamiselt kahe tööstussektoriga: energeetikatööstus ja automaatikatööstus. 

ABB tütarettevõtjana tegutseb Eestis ABB AS, mis tegeleb majandusaasta aruande 

kohaselt peamiselt elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmisega. 

Lisategevusteks on muude masinate ja seadmete hulgimüük, elektriseadmete remont 

ja muu teenindus. Käesoleva koondumise käigus eraldab ABB AS oma 

põhitegevusest tööstusseadmete hooldusteenused (sealhulgas lepingud, töötajad ja 

varad) ning loovutab need Cidronile. 

 

 

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.a 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. 

 

Nordic Capitali valitseva mõju alla ja tema portfelli kuuluvad Eestis üheksa 

äriühingut. Koondumise teate kohaselt on nende äriühingute peamised tegevusalad 

metallilahenduste tootmine, soojusülekandetehnoloogia ning konstrueerimis- ja 

projekteerimisteenused; pakendilahendused; toonimisseadmed; stoomihooldus- ja 

haavaravivahendid ning haiglatooted; välitingimustes kasutatav vaba aja varustus; 

kliiniline laboratoorne diagnostika; õhupuhastusseadmed; liiklusohutusega seotud 
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tooted ja teenused; logistika. ABB tütarettevõtjana tegutseb Eestis ABB AS, mis 

tegeleb majandusaasta aruande kohaselt peamiselt elektrimootorite, generaatorite ja 

trafode tootmisega.  

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur ei muutu ning koondumine ei 

mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud 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. 

 

Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 

muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 Cidron Full Service AB ja ABB Ltd ettevõtja osa 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/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor Konkurentsiameti 16.10.2014 otsuse  

nr 5.1-5/14-028 ärakiri on samane  

originaaliga.  

 

/ Kairi Kaasik-Aaslav / 22.10.2014 


