1 KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise lühikokkuvõte ei sisalda ärisaladusi.
1.1 Koondumise osalised ja koondumise laad
AQ Group AB (edaspidi AQG) on Rootsi börsiettevõte (Rootsi registrikoodiga 556281-8830),
millele kuulub muuhulgas tütarettevõte Eestis AQ Lasertool OÜ (edaspidi AQ Lasertool).
AQG soovib omandada LTI Holding Oy (edaspidi LTI), Soome valdusühingu (Soome
registrikood 2368936-5)1. LTI omandamisega omandab AQG 100%2 Trafotek Oy-st (edaspidi
TTOy), Soome ettevõttest, millele on järgmised tütarettevõtted:





Eesti tütarettevõte TRAFOTEK AS (edaspidi TTAS);
Hiina tütarettevõte Trafotek (Suzhou) Co. Ltd.;
Brasiilia tütarettevõte Trafotek Power Electronicos e Transformadores;
Ameerika Ühendriikide tütarettevõte Trafotek Corporation.

LTI koos eelnimetatud tütarettevõtetega moodustab Trafotek Grupi (TTG).
TTG omandamise järgselt soovib AQG integreerida TTG induktiivkomponentide ärisuunaga,
et leida üldkulude ja materjalide sisseostu kulude vahel sünergia. Soome ja Eesti ettevõtted
jätkavad iseseisva majandustegevusega.
AQG omandab ettevõtete müügilepingu (vt Lisas nr 4 – sisaldab ärisaladusi) kohaselt 97,7%
LTI aktsiatest. Tehingu tulemusena omandab AQG valitseva mõju LTI vara (sh TTAS-i) üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 p-s 2 sätestatud viisil. Tehing viiakse lõpuni
koheselt peale Konkurentsiametilt koondumisele loa saamist.
1.2 Koondumise osaliste tegevusalad
AQG on ülemaailmne komponentide ja süsteemide tootja kõrgete nõudmistega
tööstusettevõtetele. Komponentide tootesegment hõlmab järgmisi valdkondi: i) mehaanilist
metallitöötlust; ii) lehtmetalli töötlemist; iii) induktiivkomponentide tootmist; iv) juhtmestike
tootmist. Süsteemide tootesegment hõlmab valdkondi: i) elektrikilpide (elektrijaotusseadmed)
tootmist; ii) elektrisüsteemi toodete tootmist. Äritegevus on korraldatud tütarettevõtetel
erinevatel ärialadel. AQG on börsiettevõte, mis on noteeritud Nasdaq Nordic Stockholmi
väärtpaberiturul Rootsis.
AQG tütarettevõtted on tegevad järgmistes majandusvaldkondades: transport, elektroonika,
telekom, toit ja ravimid ning töötlevas tööstuses elektriseadmete ning metall- ja plastiktoodete
tootmises (v.a masinad ja seadmed). AQG on suunanud oma äritegevust geograafiliselt
erinevatesse asukohtadesse põhimõttel, et tootmine oleks võtmeklientidele võimalikult
lähedal.
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LTI Holding Oy on valdusühing, millele kuuluvad Trafotek Oy aktsiad, ei midagi muud.
LTI Holding Oy omab ise 2,3% oma aktsiatest, seega AQG ostab 97.70% aktsiatest (vt lisa nr 4).

AQG tütarettevõtete, mis omavad käivet Eestis, tegevusaladeks on vastavalt NACE
standardile3:







plasttoodete tootmine (C22.2), tootmine Rootsis;
metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (C25.1.1), tootmine Rootsis;
muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine (C25.2.9), tootmine
Rootsis;
mehaaniline metallitöötlus (C25.6.2), tootmine Soomes ja Eestis;
elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine (C27.1.1), tootmine Bulgaarias;
muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine (C27.3.2), tootmine Rootsis.

AQG kontserni kogukäive 2017. majandusaastal oli 4 019 740 000 SEK (417 197 538,17
EUR4),5 millest AQG Eesti tütarettevõtte käive oli 47 118 000 SEK (4 890 245,04 EUR6).
AQG Eesti käibe arvutamisel on arvestatud täiendavalt asjaolu, et AQG omandas aprillis 2018
Mecanova Oy (Soome äriühingu). Mecanova Oy-l oli 2017. aastal tütarettevõte Mecanova OÜ
(registrikood 12501859), mis tegutses samas majandusharus Eestis kui AQG Eesti
tütarettevõte.
LTI on valdusfirma. Käesolevas teates kirjeldatakse TTOy-d ja selle tütarettevõtteid, mis
tegelevad AQ tütarettevõtetega samadel tegevusaladel ja/või omavad Eestis käivet.
LTI-le kuuluv TTOy-l on tütarettevõte TTAS Eestis, mis toodab elektriseadmeid (tegevusala
vastavalt NACE standardile: elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine (C27.1.1)).
TTOy ja selle tütarettevõte TTAS 2017. majandusaasta käive Eestis oli 5 501 715 EUR ja kogu
kontserni käive oli kokku 46 464 000 EUR.
Eelnevast tulenevalt analüüsitakse käesolevas teates elektrimootorite, -generaatorite ja
trafode tootmise horisontaalseid suhteid, kuna mõlemad koondumise osalised toodavad
elektromagneetilisel induktsioonil põhinevaid komponente.
Lähtuvalt nimetatud tootmise eripäradest on koondumise osalised jäätmete ja jääkide
hulgikaubanduse turul (seda küll marginaalses ulatuses, mõni protsent käibest) ringlusse
võetavate metallist jäätmete tekke tõttu.
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Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 20.12.2006 määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse
tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja
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lisas: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/?uri=CELEX:32006R1893 (05.04.2019)
4
Ettevõtja käive välisvaluutas on konverteeritud eurodeks, võttes aluseks ettevõtja aruandlusperioodil
(01.01.2017-31.12.2017) Euroopa Keskpanga noteeritud valuuta päevakursside keskmist: EUR 1 = SEK 9.6351
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxre
f-graph-sek.en.html (26.11.2018).
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AQG 2017 majandusaasta aruanne, lk 38: http://aqg.se/download/1555F9831D54EEC0779EFD699E631AE82699/Annual-report-2017.pdf (26.11.2018)
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AQG raamatupidamine. Käibe arvutamisel on arvesse võetud Eesti Vabariigi majandus- ja
kommunikatsiooniministri määrus nr 68, Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend (RTI, 29.12.2010, 62)
(26.11.2018).

