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Koondumisele nr 05-ko/2004 Securicor Plc /Group 4 Falck A/S loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
02.03.2004.a esitas Securicor Plc ja Group 4 Falck A/S esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt ühinevad äriseadustiku tähenduses Securicor Plc ja Group 4 
Falck A/S (asutatava äriühingu G Merger Newco kaudu). Ühinemise tulemusena tekkinud 
äriühingu ärinimeks saab Group 4 Securicor Plc. Seega on tegemist koondumisega 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 p 1 tähenduses .  
 
Konkurentsiamet avaldas 04.03.2004.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 punkti 1 järgi on koondumise osaline ühinev ettevõtja. Seega on käesoleval juhul 
koondumise osalisteks Securicor Plc ja Group 4 Falck A/S. 
 
Securicor Plc on Ühendkuningriigis registreeritud ja Londoni börsil noteeritud äriühing, mis 
osutab turvateenuseid, keskendudes kolmele põhivaldkonnale, milleks on sularaha-, valve- ja 
häireturvateenused. Vähemal määral tegeletakse õiguskaitseorganitele suunatud mitmesuguste 
kinnipidamise ja järelevalve teenuste osutamisega. Securicor Plc tegutseb ligikaudu 50 riigis, 
kuid tema peamised turud asuvad Euroopas.  
 
Group 4 Falck A/S on Taanis registreeritud ja Kopenhaageni börsil noteeritud äriühing, mille 
peamiseks tegevuseks on sularaha-, valve- ja häireturvateenuste osutamine, samuti 
julgeolekuteenuste (kiirabi-, tuletõrje-, päästeteenused) osutamine ning õiguskaitseorganitele 
suunatud kinnipidamise ja järelevalve teenuste osutamine. Group Falck A/S tegutseb ligikaudu 
80 riigis üle maailma, kusjuures peamised turud asuvad Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. 
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Eestis tegutseb Group Falck A/S oma valdusettevõtja AS Falck Baltics ja teiste tütarettevõtjate 
kaudu, kelleks on AS ESS Grupp, AS Falck Eesti, AS Falck Ida-Eesti, AS Falck Lõuna-Eesti, 
AS Falck Lääne- Eesti, AS Falck Koolitus, AS Sularahakeskus ja AS Alarmtec.  
 
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 vähemalt ühe 
ühineva ettevõtja äritegevus toimub Eestis. 
 
Securicor Plc 2003.a majandusaasta käive oli 29,4 miljardit krooni. Group 4 Falck A/S 2003.a 
majandusaasta käive oli 52,2 miljardit krooni ning ettevõtjal on äritegevus Eestis. Seega kuulub 
Securicor Plc ja Group 4 Falck A/S 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. 
 
Ühendatav äriühing Group 4 Falck A/S omab Eestis äritegevust oma tütarettevõtjate kaudu, 
kelleks on AS Falck Baltics, AS ESS Grupp, AS Falck Eesti, AS Falck Ida- Eesti, AS Falck 
Lõuna-Eesti, AS Falck Lääne-Eesti, AS Falck Koolitus, AS Sularahakeskus ja AS Alarmtec.  
 
AS Falck Baltics on valdusettevõtja, kellele kuuluvad kontserni Eestis, Lätis ja Leedus asuvate 
tütarettevõtjate aktsiad. 
 
AS ESS Grupp osutab kontsernisiseseid juhtimis- ja konsultatsiooniteenuseid. 
 
AS Falck Eesti, AS Falck Ida-Eesti, AS Falck Lõuna-Eesti ja AS Falck Lääne-Eesti on tegevad 
põhiliselt turvateenuste ning turvaseadmete paigaldamise ja hoolduse kaubaturgudel. 
Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused on Eesti 
erinevates piirkondades sarnased.  Falck´i turvateenuseid osutavate ettevõtjate turuosa Eestis on 
koondumise teate esitaja hinnangul ligikaudu [...] %. Peamiseks konkurendiks on Securitas Eesti 
AS, kelle turuosa on ligikaudu [...] %. Turvateenuseid pakuvad veel AS Lilto, Skorpioni 
Julgestusteenistuse AS ja OÜ Turvateenistus Alfastar, kelle turuosad on alla [...] %. Falck´i 
turvaseadmete paigaldamise ja hoolduse teenuseid osutavate ettevõtjate turuosa Eestis on 
koondumise teate esitaja hinnangul ligikaudu [...] %. Peamisteks konkurentideks on AS Pristis 
ligikaudse turuosaga [...] % ja AS Hotronic ligikaudse turuosaga [...] %. Turvaseadmete 
paigaldamist ja hooldust pakuvad veel AS Eltron,  Securitas Eesti AS jt ettevõtjad, kelle 
turuosad jäävad alla [...] %. 
   
AS Falck Koolitus tegutseb turvaalase koolituse kaubaturul, kus tema turuosa on koondumise 
teate esitaja hinnangul ligikaudu [...} % ning peamiseks konkurendiks on OÜ Turko 
Õppekeskus. 
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AS Alarmtec tegutseb turvaseadmete projekteerimise ja müügi kaubaturul, kus tema turuosa 
koondumise teate esitaja hinnangul on ligikaudu [...] %. Peamisteks konkurentideks on 
Turvatehnika AS (turuosa ligikaudu [...] %) ja Schneider Electric Eesti AS (turuosa ligikaudu 
[...] %).  
 
 AS Sularahakeskus tegutseb sularaha  transpordi ja töötlemise kaubaturul, millest olulisem on 
paberraha ja müntide transportimine soomusautodel sularahakeskuste, pankade ja teiste klientide 
vahel. AS Sularahakeskus on antud tegevusalal Eestis juhtiv äriühing ligikaudse turuosaga [...] 
%. Ülejäänud turuosa jaguneb kommertspankade ja turvafirmade Skorpioni Julgestusteenistuse 
AS ja AS Lilto vahel. 
 
Ühendav äriühing Securicor Plc ei oma koondumise eelselt äritegevust Eestis, seega ei kattu 
tema ja ühendatava Group 4 Falck A/S  tegevus Eestis ühelgi eelpool kirjeldatud kaubaturul.  
 
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. 
 
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 
tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Group 4 Falck A/S 
tütarettevõtjad omavad Eestis juba koondumise eelselt turguvalitsevat seisundit turvateenuste 
osutamise, turvaalase koolituse ning sularaha transpordi ja töötlemise kaubaturgudel. 
Koondumine ei tugevda nimetatud kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit, seega KonkS § 22 lg 
2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
     
Otsustan: 
 
Anda luba Securicor Plc ja Group 4 Falck A/S 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) 
 
 
 
Peeter Tammistu 
                                                                


