
ÄRISALADUSETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE  

 
Koondumise osalised ja koondumise viis  
 
Kavandatava tehingu puhul tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punkti 2 tähenduses, st 
ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse 
ühe tehinguga, mille käigus omandab U.S. Invest AS 210 AS Signaal TM aktsiatest, mis 
moodustavad 70 % registreeritud aktsiakapitalist. Ülejäänud AS Signaal TM aktsiad omandab 
OÜ Kovanen Holding.  
 
KonkS § 20 lg 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab valitseva mõju 
ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.  
 
KonkS § 20 lg 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju.  
 
Seega on koondumise osalised U.S. Invest AS (omandav ettevõtja) ja AS Signaal TM 
(omandatav ettevõtja).  
 
Koondumisega seotud tegevusalad  
 
Koondumisega seotud EMTAK koodid on:  
EMTAK 42111 – teede ja kiirteede ehitus – AS Signaal TM, täpsemalt liikluskorraldus 
vahendid ja -tööd  
EMTAK 43211 - Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus – AS Signaal TM, täpsemalt 
liikluskorraldusvahendite paigaldus  
EMTAK 68201 – enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus – AS Signaal TM 
tütarühing  
 
Mõjutatud turud  
 
Ei U.S. Invest AS ega teised U.S. Invest AS-i ja/või tema ainuaktsionäri valitseva mõju all 
olevad äriühingud ei tegutse teede ja kiirteede ehituse valdkonnas, s.h ei teosta 
liikluskorraldustöid. Koondumise teate esitaja hinnangul puudub nii kaubaturgude 
horisontaalne kattuvus kui ka kaubaturgude vertikaalne seotus.  
 
Koondumise teate esitaja hinnangul kattub koondumise osaliste tegevus kinnisvara 
üürileandmise valdkonnas, kuid AS Signaal TM tütarühingu käive (ilma sisekäibeta) antud 
turul jääb alla 90 000 EUR ning nende ühine turuosa on marginaalne.  
 
Koondumise teate esitaja hinnangul ei kaasne koondumisega mõjutatud turge koondumise teate 
esitamise juhendi, mis on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 69, 
17. juuli 2006 (RTL 2006, 59, 1062), § 8 lg 3 tähenduses. Seetõttu esitatakse koondumise teade 
vastavalt KonkS § 26 lg-le 2 lühendatud vormis.  
 

 

 

 



Kavandatava tehingu eesmärk 

U.S. Invest AS on tegev teenuste osutamise valdkonnas ja seega on tal äriline huvi käesoleva 
koondumisega laiendada oma tegevust vastavas valdkonnas. Eelkõige soovib U.S. Invest AS 
omandatava ühingu kaudu laiendada ja arendada pakutavate teenuste segmenti ning turva- ja 
haldusteenuste valdkonnas keskenduda teenuse automatiseerimisele ja uudsete IT lahenduste 
väljatöötamisele. Omandaval ühingul on vajalik insenertehniline võimekus ja kompetents ning 
see peaks tekitama vajaliku sünergia teenusteportfelli laiendamisel ja teenuste edasiarendamisel 


