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OTSUS        08.12.2003.a. nr 45-KO 
 
Koondumisele nr 34-ko HA Holdings Sweden AB ja Hilding Anders AB loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
19.11.2003.a. esitas HA Holdings Sweden AB (“HA Holdings”) esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt HA Holdings omandab 100% aktsiate ostmise teel valitseva 
mõju Hilding Anders AB (“Hilding Anders") üle Konkurentsiseaduse (Konks) § 2 lg 4 
tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 01.12.2003.a. HA Holdings’i ja Hilding Anders’i koondumise teate 
saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
Rootsis registreeritud HA Holdings kuulub Investcorp kontserni (“Investcorp”), mis on 
rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mis tegutseb printsipaali ja vahendajana rahvusvahelistes 
investeerimistehingutes. 
 
Hilding Anders on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes tegeleb voodite, madratsite ja nendega 
seotud toodete väljatöötamise, tootmise ja müügiga. Hilding Anders’il on Eestis tütarettevõtja 
Aktsiaselts UTS Mööbel, mis tegeleb voodi- ja madratsikatete tootmise ja müügiga ennekõike 
Hilding Anders kontserni siseseks kasutamiseks. 
 
 
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. 
 
Investcorp’i 2002.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu […] krooni. Hilding 
Anders’i 2002.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli ligikaudu […] krooni ja tal on 
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äritegevus Eestis. Seega kuulub HA Holdings’i ja Hilding Anders’i 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.  
 
Hilding Anders tegeleb voodite, madratsite ja nendega seotud toodete väljatöötamise, 
tootmise ja müügiga peamiselt Euroopas. Voodite tootmise ja müügi kaubaturgusid võib 
segmenteerida alljärgnevalt: (i) vastavalt voodite liigile, nimelt vedruvoodid, 
ümberpööratavad voodid, polüvahtmadratsitega voodid ja diivanvoodid või (ii) vastavalt 
nende hinnaklassile, näiteks madala hinnaklassi kuni kõrgema hinnaklassi voodid. 
 
Hilding Anders toodab vedrumadratseid, ümberpööratavaid madratseid, polüvahtmadratseid 
ja kattemadratseid. Vedrumadratsid on kas ühekordse vedrustusega (ühekordne 
vedrustussüsteem, mis on kaetud viskooskiududest tekstiiliga ja ehitatatu puitraamile) või 
kahekordse vedrustusega (koosneb kahest üksteise peale paigutatud vedrustussüsteemist, 
voodikate on tavaliselt valmistatud puuvillast või puuvilla ja polüestri segust). Ümberpööratav 
madrats paigutatakse tavaliselt voodi peale, mis omakorda paigutatakse voodiraamile. 
Ümberpöörataval madratsil ei ole puitraami ning see on täidetud näiteks vahtkummi või 
lateksiga. Mõnedel ümberpööratavatel madratsitel on ka vedrusüsteem. Kattemadratsid 
asetatakse vedrumadratsite peale, et tagada vedruvoodile lisakaitse ning on seega otseselt 
selliste madratsite osaks.  
 
Hilding Andersi tütarettevõtja Eestis AS UTS Mööbel tegeleb voodi- ja madratsikatete 
tootmise ja müügiga ennekõike Hilding Anders kontserni siseseks kasutamiseks. 
 
HA Holdings kuulub Investcorp kontserni, mis tegutseb neljal peamisel tegevusalal: (i) 
investeeringud ettevõtetesse Põhja-Ameerikas ja Lääne- Euroopas, (ii) tehnoloogilised 
investeeringud Põhja-Ameerikas ja Lääne- Euroopas, (iii) kinnisvarainvesteeringud Põhja- 
Ameerikas ja (iv) globaalne varahaldus. Investcorp ei oma äritegevust Eestis. 
 
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. 
 
HA Holdings ei tegutse nendel kaubaturgudel, kus tegutseb Hilding Anders ega ka 
kaubaturgudel, mis on eelneval või järgneval tasandil seotud kaubaturuga, kus tegutseb 
Hilding Anders. 
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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 voodi- ja madratsikatete 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 HA Holdings Sweden AB ja Hilding Anders AB 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). 
 
 
Peeter Tammistu 
 


