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 08.02.2019 nr 5-5/2019-010 

 

 

Koondumisele nr 01/2019 Broadview Holding B.V. / Formica Holdings 

USA, Inc., FORMICA HOLDCO (UK) LIMITED, FORMICA (ASIA) 

LIMITED loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

11.01.2019 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Uus-Meremaal 

registreeritud äriühing FLETCHER BUILDING HOLDINGS LIMITED ja Hollandis 

registreeritud äriühing Broadview Holding B.V. 17.12.2018 aktsiate ostu lepingu. Lepingu 

kohaselt omandab Broadview Holding B.V. 100% ettevõtjate Formica Holdings USA, Inc., 

FORMICA HOLDCO (UK) LIMITED, FORMICA (ASIA) LIMITED (st kõik Formica 

üksused, sh nende tütarettevõtjad; edaspidi ka Formica Group) aktsiatest. 

 

Tehingu tulemusena kuuluvad Formica Group-i ettevõtjad Broadview Holding B.V. 

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 11.01.2019 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. 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 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks Broadview Holding B.V., Formica Holdings 

USA, Inc., FORMICA HOLDCO (UK) LIMITED ja FORMICA (ASIA) LIMITED. 

 

Broadview Holding B.V. (edaspidi Broadview) kuulub HAL Investments B.V. valitseva 

mõju alla, mis on omakorda ettevõtja HAL Holding N.V. valitseva mõju all. HAL Holding 

N.V. aktsiad kuuluvad omakorda lepingulisele usaldusfondile HAL Trust (edaspidi HAL), 
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mis on noteeritud Amsterdamis Euronext börsil. HAL on valdusettevõtja, mille 

põhieesmärgiks on oluliste osaluste omandamine äriühingutes eesmärgiga suurendada 

nende pikaajalist väärtust. HAL-i äritegevus on keskendunud eelkõige Põhja-Ameerikasse 

ja Lääne-Euroopasse. Eestis omab kontsern käivet peamiselt Instrumentarium Optika 

Osaühingu kaudu, mis tegeleb optikaseadmete jaemüügiga.  

 

Broadview investeerimisfondi äritegevus on seotud kõrgsurve laminaat- ja kompaktsete 

laminaatpaneelide valmistamisega erinevate siseruumide jaoks, komposiitpaneelide 

tootmise ja müügiga fassaadikatete ja laborimööbli jaoks, aga ka mitmesuguste sisepindade 

jaoks (nt köögid ja jaemüügimööbel). Lisaks tegelevad Broadview kontserni kuuluvad 

äriühingud muu hulgas veeldatud maagaasi (LNG) jaotamise ja sellega seotud tegevustega. 

Broadview kontserni kuuluv ettevõtja Arpa Industriale S.p.A. ja tema tütarettevõtjad 

tegelevad dekoratiivlaminaatide tootmise ja müügiga […]. 

 

Formica Holdings USA, Inc., FORMICA HOLDCO (UK) LIMITED ja FORMICA 

(ASIA) LIMITED kuuluvad koondumise eelselt FLETCHER BUILDING HOLDINGS 

LIMITED valitseva mõju alla. Formica Group tegeleb dekoratiivlaminaatide disaini, 

valmistamise, levitamise ja müügiga kogu maailmas ning tema tegevus on suunatud 

väljapoole Euroopat (peamiselt Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse). Formica Group-i 

müügitulu Eestis on tekkinud […]. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 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. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 68 Koondumise osaliste 

käibe arvutamise juhendi § 2 lg 1 kohaselt võib juhtudel, kui koondumine toimub 

majandusaasta esimestel kuudel, võtta käibe arvutamisel aluseks eelmisele majandusaastale 

eelnenud majandusaasta auditeeritud aruanded. 

 

Koondumise osaliste eelmise ja/või sellele eelnenud majandusaasta 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. 

 

 

3.2 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. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
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kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Koondumise osaliste äritegevuste vahel Eestis tekib horisontaalne kattuvus 

dekoratiivlaminaatide müügi osas.  Dekoratiivlaminaate ehk lamineeritud plaatmaterjale 

kasutatakse peamiselt mööbli valmistamiseks, seinaplaatidena jne. Dekoratiivlaminaadist 

plaadid koosnevad mitmest kokku pitseeritud jõupaberi kihist (põhiosa) ja 

dekoratiivpaberist (pind). Dekoratiivlaminaate jaotatakse vastavalt tootmisprotsessile kahte 

peamisesse kategooriasse – kõrgsurvelaminaadid (high pressure laminates – HPL) ja 

pidevpressitud laminaadid (continuous pressure laminates – CPL). Lisaks eristatakse 

kompaktlaminaati. Euroopa Komisjon on leidnud, et kõik dekoratiivlaminaadi liigid 

kuuluvad pigem ühele kaubaturule, mis on eraldi viimistletud puitlaastplaatidest ja 

elementidest, jättes lõpliku kaubaturu piiritluse lahtiseks.1 

 

Kumbki koondumise osalistest ei oma tootmis- […] Eestis […]. Koondumise teate esitaja 

on seisukohal, et dekoratiivlaminaatide tootmise ja müügi kaubaturu ulatus võib olla laiem 

kui Eesti, hõlmates vähemalt Baltikumi. 

 

Koondumise teate esitajale ei olnud andmed kaubaturu kogumahu osas kättesaadavad, 

kuivõrd puudub vastav avalik statistika.  Konkurentsiameti hinnangul ei olnud antud juhul 

otstarbekas sellises mahus statistiliste andmete kogumine, mis võimaldaks anda täpse 

hinnangu kaubaturu kogumahu ja ettevõtjate turuosade kohta. Seega võtab 

Konkurentsiamet koondumisele hinnangu andmisel arvesse koondumise teate esitaja 

esitatud põhjendatud hinnangut kaubaturu kogumahu ja ettevõtjate turuosade osas Eestis, 

analüüsimata kaubaturu võimalikku laiemat geograafilist ulatust. 

 

Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda dekoratiiv-

laminaatide müügi valdkonnas Eestis, ei ole kaubaturu ega selle täpse ulatuse piiritlemine 

antud koondumise puhul vajalik. 

 

3.3 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. 

 

                                                 
1 Euroopa Komisjoni 19.09.2007 otsus juhtumis M.4525 Kronospan/Constantia; 20.08.2015 otsus juhtumis 

M.7703 PontMeyer/DBS 
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Koondumise osalised ei tegele Eestis dekoratiivlaminaadi tootmisega, […]. Koondumise 

osaliste hinnangul on nende suurimateks konkurentideks Eestis ja Baltikumis laiemalt 

dekoratiivlaminaatide tootjad Abet Laminati S.p.A (Itaalia), Resopal GmbH (Saksamaa), 

SIA Kronospan Riga (Läti). Lisaks on Eestis turustajad järgmistel dekoratiivlaminaatide 

tootjatel: SPRELA GmbH, Lamicolor S.p.A., ASD Orman Urunleri Pazarlama Sanayi ve 

Ticaret A.S, Polyrey SAS, FunderMAX AG, Pfleiderer Industrie GmbH, Fritz EGGER 

Gmbh & Co KG, BHK Holz- und Kunststoff KG H. Kottmann.  Seega müüakse Eestis 

mitmete dekoratiivlaminaadi tootmisega tegelevate ettevõtjate toodangut. 

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Koondumine ei tekita 

ega tugevda 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 otsustab Konkurentsiamet  

 

anda loa Broadview Holding B.V. / Formica Holdings USA, Inc., FORMICA 

HOLDCO (UK) LIMITED, FORMICA (ASIA) LIMITED 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/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

Konkurentsiameti 08.02.2019 otsuse nr 5-5/2019-010 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud ärisaladused, vastavad kohas tekstis on 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 15.02.2019 


