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OTSUS                 18.11.2003 nr 41-KO 
 
Koondumisele nr 32-ko/2003 Cidron Capital Oy Ab/ Hackman Oyj Abp loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
05.11.2003.a. esitas Cidron Capital Oy Ab esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, 
mille kohaselt Soome äriühing Hackman Oyj Abp (“Hackman”) ja erakapitalifond Nordic 
Capital (Cidron Holding Oy Ab ja Cidron Investco Oy Ab kaudu) on sõlminud 
omandamislepingu, milles Nordic Capital (ülalnimetatud äriühingute kaudu) võttis endale 
siduva kohustuse tagada, et Cidron Holding Oy Ab äsja asutatud 100 %-line tütarettevõtja 
Cidron Capital Oy Ab (“Cidron”) teeb avaliku ostupakkumise kõigi Hackmani aktsiate 
omandamiseks lepingus sätestatud tingimustel. Nordic Capital omab valitsevat mõju Cidroni 
üle ja sellest tulenevalt kaudselt ka Hackmani üle, kusjuures Cidron Investco Oy Ab jääb vaid 
passiivseks investeerimisel kasutatavaks vahelüliks. Tehingu tulemusena omandab Cidron 
valitseva mõju Hackmani üle Konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on 
tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 10.11.2003.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju 
teise ettevõtja üle, ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju.  
 
Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Cidron ja Hackman. 
 
Hackman on Hackmani kontserni emaettevõtja, millesse kuuluvad kaks eraldiseisvat 
majandusüksust: iittala oy ab (“iittala”) ja Hackman Metos Oy Ab (“Metos”). Metos tegeleb 
professionaalsete köögiseadmete tootmise ja müügiga ning iittala kõrgema klassi kodutarvete 
tootmise ja müügiga. Hackmani äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtjate Hackman Metos 
Eesti AS ja iittala Aktsiaselts kaudu. 
 
Cidron on Hackmani aktsiate omandamiseks äsja asutatud äriühing, mille tegevusalaks on 
väärtpaberite, kinnisvara ja muu vara omamine ja haldamine. Cidroni asutasid Nordic Capital 
fondid [...]. Nordic Capital on Põhjamaade regiooni üks juhtivaid erakapitalifonde. Nordic 
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Capital fondide […] portfellidesse kuuluvatest äriühingutest müüsid 2002.a. Eestis kaupu 
Bröderna Edstrand, Sonion, Nybron Flooring International ja Unomedical. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Cidroni 2002.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli umbes […] krooni.1 Hackmani 2002.a. 
majandusaasta ülemaailmne käive oli umbes […] krooni ja tal on äritegevus Eestis. Seega 
kuulub Cidroni ja Hackmani koondumine kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning 
kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.  
 
Hackmani põhiline tegevus toimub kahe majandusüksuse- Metos ja iittala- kaudu. Metos 
tegeleb professionaalsete köögiseadmete tootmise ja müügiga, täpsemalt kuuluvad tema 
tootmisalasse alljärgnevad kaubad: a) keedu- ja küpsetusseadmed, b) ettevalmistusseadmed, c) 
toidu serveerimine ja- transport, d) külmkapid ja –kambrid, e) nõudepesu, f) baari- ja 
kohvivalmistusseadmed, g) köögimööbel ja säilitusseadmed, h) köökide/restoranide/poodide 
projekteerimis-, paigaldamis- ja hooldusteenused. 
 
iittala tegeleb Skandinaavia disainiga kõrgema klassi kodutarvete tootmise ja müügiga. 
Kõrgema klassi kodutarvete hulka kuuluvaid tooteid turustatakse lõpptarbijatele 
tootegruppidena, millele on erinev nõudlus, ning seetõttu võib need jagada kolmeks 
eraldiseisvaks turuks: a) toidu valmistamisel kasutatavad nõud, b) laua katmisel kasutatavad 
nõud, c) kodukaunistused.  
 
Nii Metos kui iittala tegutsevad Eestis nimetatud toodete tootmise ja müügi kaubaturgudel. 
 
Nordic Capital on erakapitalifond, millel on suured kogemused erinevatel tegevusaladel ning 
tema portfelli kuuluvad erinevatel tegevusaladel tegutsevad äriühingud. […]. Nordic Capital 
fondide […] portfellidesse kuuluvatest äriühingutest müüsid 2002.a. Eestis kaupu järgmised 
ettevõtjad: 1) Bröderna Edstrand, kes on Rootsi terase ja alumiiniumi hulgimüüja; 2) Sonion, 
kelle valitseva mõju all olevad ettevõtjad valmistavad kuuldeaparaatide ja mobiiltelefonide osi; 
3) Nybron Flooring International, kes tegeleb puitpõrandakatete tootmisega ja 4) Unomedical, 
kes on Taani meditsiinitarvete tootja. Eestis omab äritegevust Bröderna Edstrand, kelle 
kontserni kuuluv Starckjohann Steel Aktsiaselts tegeleb metalli- ja terasetoodete hulgimüügiga. 
 
 

                                                           
1 Cidron on Nordic Capital fondide […] ühise valitseva mõju all. […] ning seetõttu arvutatakse Cidroni käive 
Nordic Capital fondide […] portfelli kuuluvate ja nende valitseva mõju all olevate äriühingute käivete liitmise 
teel. 
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Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, 
kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab 
konkurentsi kaubaturul. 
 
KonkS § 13  lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 
protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval 
määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 
 
Ükski Nordic Capital fondide […] portfelli kuuluvatest äriühingutest ei tegutse nendel 
kaubaturgudel, kus tegutseb Hackman ega ka kaubaturgudel, mis on eelneval või järgneval 
tasandil seotud kaubaturuga, kus tegutseb Hackman. 
 
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita 
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 sätestatud viisil. Koondumise 
tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita 
ega tugevda Eesti köögiseadmete tootmise ja müügi ning kõrgema klassi kodutarvete tootmise 
ja müügi kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, 
mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Cidron Capital Oy Ab ja Hackman Oyj Abp koondumisele. 
 
Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates 
päevast, mil isik otsusest teada sai või pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
Aini Proos 
 
 


