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ABSA Bank Ltd, ABSA Asia Ltd, Cutfin (Proprietary) Ltd ja Horizon Tselluloosi ja Paberi
Aktsiaseltsi koondumine

Lp M. Kalaus
ABSA Bank Ltd, ABSA Asia Ltd ja Cutfin (Proprietary) Ltd (kõik ABSA Group tütarettevõtjad)
esitasid koondumise teate seoses tehinguga, mille kohaselt Asean Interests Limited (edaspidi
“AIL”) müüb ABSA Bank Ltd-le, ABSA Asia Ltd-le ja Cutfin (Pty) Ltd-le (või mis tahes ABSA
Group Ltd tütarettevõtjale) 82,5 % Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaseltsi (edaspidi
“Horizon”) väljalastud aktsiatest. Selle tehingu tulemusel omandab ABSA Group Ltd oma
tütarettevõtjate kaudu valitseva mõju Horizoni üle.
Vastavalt Konkurentsiseaduse § 21 lõikele 2 ei kontrollita koondumist, kui krediidiasutus,
finantseerimisasutus, kindlustusandja või väärtpaberivahendaja, kelle igapäevaseks äritegevuseks
on väärtpaberitehingud kas enda või teiste isikute nimel, omandavad edasimüümise eesmärgil
teise ettevõtja väärtpabereid tingimusel, et nad ei kasuta nende väärtpaberitega seotud hääleõigust
väärtpaberid käibele lasknud ettevõtja konkureeriva käitumise mõjutamiseks, vaid ainult
nimetatud väärtpaberite müügi ettevalmistamisel ning nende väärtpaberite edasimüümine toimub
ühe aasta jooksul väärtpaberite omandamisest arvates.
ABSA Group Ltd ja tema tütarettevõtjad tegelevad pangandus- ja finantsteenuste osutamisega.
Vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule, omandab AIL või ükskõik milline tema poolt
nimetatud isik optsiooni, mis annab õiguse osta Horizoni aktsiad tagasi mis tahes ajal arvates
aktsiate omandamise kuupäevast kuni 1. novembrini 2002.a. Aktsiate müügi tingimused, sh
müügihind on kindlaks määratud koondumise aluseks olnud lepingus. Lisaks viitab aktsiate
omandamisele edasimüügi eesmärgil ka nimetatud lepingu punkt 6, mis sätestab potentsiaalsete
ostjate õigused ja ABSA kohustused aktsiate müügi ettevalmistamisel.
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Optsiooni kehtimise aja jooksul kasutab ABSA talle kuuluvate aktsiatega seotud hääleõigusi
vastavalt AIL-i poolt antud põhjendatud juhistele tingimusel, et vastavad juhised ei ole ABSA
äranägemise kohaselt vastuolus Horizoni ega ABSA kontserni ühegi liikme majanduslike
huvidega. ABSA ei tohi müügiaktsiaid koormata mingite ostueesõiguste, optsioonidega,
pandiõigustega, nõuetega, osalusõigustega, tasudega, hüpoteekidega, koormatistega ega mis
tahes kolmandate isikute õigustega.
Arvestades ülaltoodut, ei kuulu käesolev koondumine kontrollimisele Konkurentsiameti poolt.
Juhul, kui KonkS § 21 lõikes 2 sätestatud tingimusi ei täideta, on valitsevat mõju omav ettevõtja
kohustatud esitama koondumise teate.
Kui aktsiate müümine ei ole ühe aasta jooksul võimalik, võib valitsevat mõju omav ettevõtja
esitada Konkurentsiametile taotluse selle tähtaja pikendamiseks vastavalt KonkS § 21 lõikele 3.
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