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Koondumisele nr 38-ko/2003 SWECO AB (publ) / PI-Management OY loa
andmine
Koondumine
03.12.2003.a esitasid SWECO AB (publ) esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt Rootsi äriühing SWECO AB (publ) omandab vastavalt 03.12.2003.a sõlmitud aktsiate
ostu-müügilepingule 100 % Soome äriühingu PI-Management OY aktsiatest. Nimetatud tehingu
tulemusel omandab SWECO AB valitseva mõju PI-Management OY üle konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 08.12.2003.a SWECO AB ja PI-Management OY 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, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul
koondumise osalisteks SWECO AB ja PI-Management OY.
SWECO AB on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes tegeleb projekteerimise, keskkonna- ja
arhitektuurialaste konsultatsioonidega, jaemüügi ja logistikaga. SWECO kontserni tehnilised
konsultatsioonid hõlmavad vee- ja keskkonnatehnoloogia, energiasüsteemide, hüdroenergia- ja
tuumajäätmete ning transpordi infrastruktuuri valdkondi, paberitööstuse, tervishoiu ja ravimite
arendusprojekte. SWECO AB-l ei ole Eestis tütarettevõtjaid ega filiaale. Samas on kaks
SWECO AB tütarettevõtjat osutanud Eestis teenuseid.
PI-Management OY on Soomes registreeritud valdusettevõtja, kelle tütarettevõtja PIC
Engineering Oyj on PIC kontserni emaettevõtja. Kontserni kuuluvad peamiselt Euroopas
tegutsevad konsultatsiooni- ja projekteerimisettevõtjad. PIC kontsern on spetsialiseerunud
tehnilistele konsultatsioonidele paberi-, keemia-, metalli- ja elektroonikatööstuse, energia
tootmise ja merenduse valdkonnas. Kontsernil on Eestis tütarettevõtja PIC Eesti AS, kelle
põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
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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 või
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.
SWECO kontserni 2002.a majandusaasta käive oli 3,6 miljardit krooni. PI-Management OY
2002.a majandusaasta käive oli 1 miljard krooni. PI-Management OY äritegevus toimub Eestis
tütarettevõtja PIC Eesti AS kaudu. Seega kuulub SWECO AB ja PI-Management OY
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 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.
Koondumise osalised tegutsevad mõlemad Eestis tehnilise konsultatsiooni- ja
projekteerimisteenuse osutamise kaubaturul. SWECO AB ei oma Eestis koondumise eelselt
tütarettevõtteid ega filiaale, kuid on osutanud oma tütarettevõtjate SWECO VIAK AB ja
SWECO FFNS Arkitekter AB kaudu Eestis konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuseid.
PIC kontserni kuuluv PIC Eesti AS tegutseb samuti tehnilise konsultatsiooni- ja
projekteerimisteenuste kaubaturul, kuuludes oma ala suurimate hulka. Keskkonnakaitse
valdkonnas on PIC Eesti AS suurim projekteerimisfirma ( reo- ja joogivee torustikud ja
puhastus, jäätmekäitlus ja prügilad, rakendusuuringud).
Geograafiline kaubaturg on antud koondumise puhul piiritletud kogu Eesti territooriumiga, kuna
konkurentsitingimused tehnilise konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuste osutamiseks on Eesti
erinevates piirkondades sarnased.
Koondumise teate esitaja hinnangul oli Eesti tehnilise konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuste
osutamise kaubaturu maht 2002.a ligikaudu 500 miljonit krooni ning koondumise osaliste ühine
turuosa oli ligikaudu [...] %. Nimetatud kaubaturul tegutsemine on konkurentsitihe. Koondumise
teate esitaja hinnangul tegutseb ainuüksi füüsilisest isikust ettevõtjaid sellel kaubaturul üle 1000
ning projekteerimisfirmasid ligikaudu 180, kellest 90 % on väikesed, s.o alla 20 töötajaga
firmad.
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.
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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.
Koondumise osaliste ühine turuosa tehnilise konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuste
osutamise kaubaturul on alla [...] %. Seega kuulub koondumise osalistele alla 40 % nimetatud
kaubaturu mahust ning koondumise osalised ei oma ka pärast koondumise jõustumist
turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Koondumise tulemusena ei muutu
konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Arvestades koondumise osaliste turupositsiooni,
konkurentide arvu ja kaubaturu struktuuri ei esine antud koondumise puhul KonkS § 22 lg 2
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.
Koondumisega seotud konkurentsipiirangud
Koondumise teate ja 03.12.2003.a sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu punkti 18 kohaselt
kohustuvad müüjad kolme aasta jooksul mitte tööle võtma, tööd pakkuma või töö osas
läbirääkimisi pidama PIC kontserni töötajatega, kes on loetletud nimetatud lepingu punktis
10.9.1.
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on SWECO AB ja
PI-Management OY koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega
tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjalt ostjale.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba SWECO AB (publ) ja PI-Management OY koondumisele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest
teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik
§ 9).
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