
 
 

 

 

 

OTSUS  

 

07.10.2020 nr 5-5/2020-035 

 

 

Koondumisele nr 23/2020 ENLABS AB / GLOBAL GAMING 555 AB loa 

andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

14.09.2020 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt kavatseb Rootsis 

registreeritud äriühing ENLABS AB (registrikood 556685-0755) omandada valitseva mõju 

Rootsis registreeritud äriühingu GLOBAL GAMING 555 AB (registrikood 556721-0520) 

üle. Koondumise teate kohaselt alustas ENLABS AB käesoleva aasta kevadel Stockholmi 

börsi kaudu äriühingu GLOBAL GAMING 555 AB aktsiate kokkuostmist ning vastavalt 

kehtivale börsireglemendile kavatseb ENLABS AB teha avaliku pakkumise kõigi 

GLOBAL GAMING 555 AB aktsiate omandamiseks. Tehingu tulemusena kuulub äriühing 

GLOBAL GAMING 555 AB äriühingu ENLABS AB valitseva mõju alla 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 15.09.2020 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes 

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks ENLABS AB ja GLOBAL GAMING 555 AB. 

 

ENLABS AB on Rootsis registreeritud ja Nasdaq First North börsil Stockholmis noteeritud 

äriühing ning kontserni emaettevõtja. ENLABS AB-l on üle 2000 aktsionäri, kellest keegi 

ei oma äriühingu üle üksi ega ühiselt valitsevat mõju. Suurimad aktsionärid on 

Erlinghundra AB (21,11%) ja Atletico Nordic B.V. (17,42%, omab aktsiaid esinduskonto 

kaudu). Teiste aktsionäride osalused jäävad alla 10%. 
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ENLABS AB kontserni kuulub kokku 20 äriühingut Rootsis, Eestis, Lätis, Valgevenes, 

Maltal, Gibraltaril ja Briti Neitsisaartel. Eestis tegutseb ENLABS AB äriühingu Optiwin 

OÜ kaudu, kasutades Optibet kaubamärki. 

 

GLOBAL GAMING 555 AB on Rootsis registreeritud ja Nasdaq First North börsil 

Stockholmis noteeritud äriühing ning kontserni emaettevõtja. GLOBAL GAMING 555 

AB-l oli 31.12.2019 seisuga 3804 aktsionäri, kellest suurimad olid Mika Leppänen koos 

perekonnaga (16,92%, esinduskonto kaudu), CBLDN Pojhola Bank Plc Client AC (7,38%) 

ja Alinea Capital AS (7,35%). Valitsevat mõju omavad isikud puuduvad. 

  

GLOBAL GAMING 555 AB kontserni kuulub kokku 11 äriühingut Rootsis, Maltal, Eestis, 

Küprosel ja Curacaol. Eestis tegutseb kontsern Maltal registreeritud äriühingu SafeEnt 

Limited kaudu kasutades NinjaCasino kaubamärki. Samuti tegutseb Eestis kontserni kuuluv 

ettevõtja Global Gaming Estonia OÜ, kes osutab kontserni ettevõtjatele interneti 

mänguplatvormiga seotud turundus- ja tehnilisi tugiteenuseid. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 

koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu 

kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

 

3.2 Kaubaturud 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 

vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Koondumine puudutab hasartmängusektorit ning koondumise osalistega samasse kontserni 

kuuluvate ettevõtjate äritegevus kattub Eestis interneti mänguplatvormiga hasartmängude 

ehk kaughasartmängu korraldamise valdkonnas. ENLABS AB kontserni ettevõtjatest 
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tegutseb Eestis kaubamärgi Optibet1 kaudu Optiwin OÜ. GLOBAL GAMING 555 AB 

kontserni ettevõtjatest tegutseb Eestis kaubamärgi Ninja Casino2 kaudu SafeEnt Limited. 

 

Hasartmänguseaduse (HasMS)3 § 3 kohaselt jagunevad hasartmängud õnnemängudeks, 

loteriideks, totodeks ja osavusmänguseks. Õnnemängud jagunevad HasMS § 4 lg 1 

kohaselt omakorda mängulaual ja mänguautomaadil korraldatavateks mängudeks ning 

täiendavateks õnnemängudeks. 

 

Kaughasartmäng on HasMS § 5 lg 1 kohaselt hasartmängu korraldamine viisil, kus mängu 

tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise 

sidevahendi, sealhulgas telefoni, interneti ja meediateenuste vahendusel. 

 

Varasemates otsustes on Konkurentsiamet käsitlenud füüsiliste mängusaalidega hasart-

mängu turgusid, eristades mänguautomaatidel ja mängulaudadel põhinevat õnnemängu-

teenuste osutamise kaubaturgu.4  

 

Käesolev koondumine toimub kaughasartmängu korraldamise valdkonnas ning koondumise 

teate esitaja on seisukohal, et kuigi nõudluse poole pealt on offline-hasartmängud järjest 

enam asendatavad online-hasartmängude teenusega (nt klientide kattuvuse osas), ei ole 

tegemist siiski homogeensete teenustega. Samuti on erinevusi Optiwin OÜ ja SafeEnt 

Limited teenustes, mis sisu poolest on sarnased, kuid erinevad üksteisest maksmisviiside ja 

kliendikonto loomise vajaduse poolest, mistõttu võivad erineda nende kliendigrupid ning 

kaubaturud. Konkurentsiamet analüüsib käesoleva koondumise puhul konkurentsiolukorda  

kaughasartmängu korraldamise kaubaturul, seejuures ei ole võimalike alamturgude 

eristamine antud juhul vajalik. Kaughasartmängu korraldamise kaubaturu geograafiline 

ulatus hõlmab Eestit, sest üle kogu Eesti kehtivad sarnased nõuded hasartmängu-

korraldajatele ja hasartmängude korraldamisele, samuti ei kehti internetipõhisele teenusele 

(kaughasartmängule) erinevalt füüsiliste mängusaalidega kasiinodest liikumisega 

seonduvad geograafilised eripärad. 

 

Hasartmängu- ja kihlveoettevõtjatel on tunnustatud mõõdikuks hasartmängude kogutulu 

näitaja (GGR - Gross Gaming Revenue), millega tähistatakse kõiki klientide tehtud 

panuseid, millest on lahutatud klientidele makstud võidud. Maksu- ja Tolliameti nii 

hasartmängumaksude kui GGR kohta kogutud andmete põhjal moodustas kaughasartmäng, 

kaughasartmängu turniirid, kaughasartmängu ringmängud ja toto rahaline kogumaht kokku 

ligikaudu 88,9 miljonit eurot. Kui nimetatud kogumahust arvestada maha offline toto ja 

SafeEnt Limited väljaspool Eestit teenitud tulu, kujunes kaubaturu hinnanguliseks 

kogumahuks 2019. aastal ligikaudu […] eurot. Optiwin OÜ vastav käive oli ligikaudu […] 

eurot (ehk turuosa [10-20]%) ja SafeEnt Limited’il ligikaudu […] eurot (turuosa [0-5]%). 

Seega oli koondumise osaliste ühine turuosa kaughasartmängu korraldamises ligikaudu 

[10-20]%. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses ning koondumine ei mõjuta 

oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude 

täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 

                                                 
1 https://www.optibet.ee/et/  
2 https://www.ninjacasino.com/ee  
3 Hasartmänguseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13060644?leiaKehtiv 
4 Konkurentsiameti 15.02.2016 otsus nr 5.1-5/16-005, OLYMPIC CASINO EESTI AS / AS MC Kasiinod; 

30.04.2019 otsus nr 5-5/2019-017, Admirālu Klubs SIA / Grand Prix Casino OÜ. 

https://www.optibet.ee/et/
https://www.ninjacasino.com/ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/13060644?leiaKehtiv
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3.3 Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 

tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 

arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Kaughasartmängude korraldamise valdkonnas tegutseb mitmeid ettevõtjaid5 ning turule 

sisenemiseks on oluline tegevus- ja korraldusloa olemasolu, kuid võrreldes kasiinodega on 

tõkked madalamad, sest puudub vajadus rajada ja üleval pidada füüsilisi mängusaale ning 

kaasnevat tööjõudu. Koondumise osaliste ühine koondumise järgne turuosa 

kaughasartmängu korraldamise valdkonnas oli 2019. aastal ligikaudu [10-20]%. Suuremad 

kaubaturul tegutsevad ettevõtjad olid Olympic Casino Eesti AS (kasutab kaubamärki 

Olybet), Triogames OÜ (Betsafe), Pafer AS (PAF). 

 

Eelnevat arvestades ei kaasne käesoleva koondumisega horisontaalselt ega vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturgusid juhendi tähenduses ning koondumise tulemusena ei muutu 

oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda 

käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine 

käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid 

koondumise keelamise. 

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet  

 

anda loa ENLABS AB ja GLOBAL GAMING 555 AB koondumisele. 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.  

 

KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada 

kuni ühe aastani. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

                                                 
5 Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel oli 23.09.2020 seisuga Eestis registreeritud interneti õnnemängude 

tegevusluba 16 ettevõtjal, vt Seaduslike hasartmängukorraldajate nimekiri (link). 

Konkurentsiameti 07.10.2020 otsuse nr 5-5/2020-035 ärakiri on samane 

originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad 

on tekstis tähistatud nurksulgudega.  

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 08.10.2020 

https://www.emta.ee/et/eraklient/maa-mets-soiduk-kutus-hasartmang/seaduslike-hasartmangukorraldajate-nimekiri

