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Koondumisele nr 02/2021 BT Investeeringud 2 OÜ / OÜ Baltic Ticket Holdings loa 

andmine 

 

 

1. Koondumine 

 

18.01.2021 esitas BT Investeeringud 2 OÜ (registrikood 16133938) volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid BT Investeeringud 2 OÜ ja 

KASSIR.RU Baltics OÜ (registrikood 12535516) 14.01.2021 osade ostulepingu äriühingu 

OÜ Baltic Ticket Holdings (registrikood 11373603) 100% osaluse omandamiseks BT 

Investeeringud 2 OÜ poolt. Tehingu tulemusel omandab BT Investeeringud 2 OÜ valitseva 

mõju äriühingu OÜ Baltic Ticket Holdings üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 

4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 

viisil. 

  

Konkurentsiamet avaldas 18.01.2021 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 järgi 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. 

 

Võttes arvesse tehingu sisu kogumis ja koondumise eesmärki, loetakse käesolevas 

koondumises koondumise osalisteks BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond 

(registrikood 14749368) ja OÜ Baltic Ticket Holdings. BT Investeeringud 2 OÜ loetakse 

käesoleva koondumise puhul ettevõtjaks, kelle kaudu läbi viiakse koondumine. 

 

BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond (edaspidi BPEF III) on Eestis registreeritud 

usaldusühing (erakapitalifond), mille täisosanikuks on Eestis registreeritud äriühing OÜ 

BaltCap Private Equity Management III, mis omakorda kuulub täielikult äriühingule AS 

BaltCap. AS BaltCap on BPEF III fondi investeerimisnõustajaks. AS-iga BaltCap seotud 

investeerimisfondide usaldusosanikeks on fondi investorid. BPEF III investorite hulka 

kuuluvad muu hulgas Euroopa Investeerimisfond, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupank, Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon (NEFCO), LHV 

pensionifondid ja SEB pensionifondid. BPEF III teeb kapitaliinvesteeringuid Baltikumi 

regioonis asuvatesse innovatiivsetesse ettevõtjatesse. BPEF III valitseva mõju alla hetkel 

kuuluvad ettevõtjad tegelevad värske liha ja lihatoodete töötlemise ja müügiga (UAB 
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Krekenavos Agrofirma, Leedu) ning infotehnoloogia lahenduste pakkumisega 

transpordisektorile (Andmelogistika OÜ, millele kuulub enamusosalus Ridango AS-s). 

 

BT Investeeringud 2 OÜ on Eestis registreeritud äriühing, mille ainuosanikuks on BT 

Investeeringud OÜ. Äriühingud BT Investeeringud 2 OÜ (asutatud 06.01.2021) ja BT 

Investeeringud OÜ (asutatud 23.12.2020) on asutatud antud tehingu läbiviimiseks. BT 

Investeeringud OÜ kuulub BPEF III valitseva mõju alla.  

 

AS BaltCap on lisaks BPEF III-le seotud valitseva mõju kaudu veel mitme muu 

investeerimisfondiga, millel on valitsev mõju või muu osalus ettevõtjates, mis tegutsevad 

väga erinevates valdkondades Eestis, Leedus, Lätis, Rootsis, Poolas ja teistes riikides. 

Sellisteks Eestis tegutsevateks ettevõtjateks on BC EKT HoldCo OÜ kaudu Eesti 

Keskkonnateenused AS ja tema tütarettevõtjad (jäätmekäitlusteenuste osutamine); BPT 

Real Estate AS ja Workland Holding OÜ ning nende tütarettevõtjad (kinnisvarateenuste 

osutamine); Coffee Address OÜ (müügiautomaatide ja kohviteenuste osutamine); 

UPRENT OÜ ja EVO PUMPS OÜ (pumpade ja pumbasüsteemide müük ja rent); OÜ 

DenCap ja tema tütarettevõtjad (tervishoiuteenuste osutamine); Impuls EE OÜ ja Lemon 

Gym OÜ (spordiklubide opereerimine); Labochema Eesti OÜ (laborivarustuse hulgimüük); 

Osaühing Tradehouse (ilu- ja kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüük online ja offline 

jaepoodides ning iluteeninduses kasutatava salongisisustuse ja mööbli jaemüük). 

 

Baltic Ticket Holdings OÜ on valdusühing, mis on koondumise eelselt äriühingu 

KASSIR.RU Baltics OÜ tütarettevõtja. OÜ Baltic Ticket Holdings peamine äritegevus on 

tütarettevõtjate arendamine ja nendesse investeerimine. Baltic Ticket Holdings OÜ 

valitseva mõju alla kuuluvad: AS Piletilevi (Eesti), Bilesu Serviss SIA (Läti), UAB 

„Nacionalinis bilietų platintojas“ (Leedu), ООО "Квитки Бел” (Valgevene). Kontserni 

kuuluvad ettevõtjad tegelevad peamiselt kultuuri-, meelelahutus-, spordi- jm ürituste 

piletite müügi vahendamisega Balti riikides ja Valgevenes. Samuti tegeletakse reklaami-, 

piletikontrolli ning abi- ja nõustamisteenuste osutamisega. Eestis tegutseva äriühingu AS 

Piletilevi majandustegevus põhineb ettevõtja poolt arendataval ja kasutataval 

piletimüügitarkvaral BalTICket ning selle väljunditel: internetipoel ja müügivõrgul. AS 

Piletilevi kasutab teenuste osutamisel kaubamärki „Piletilevi“. Teenust osutatakse eelkõige 

veebilehe https://www.piletilevi.ee vahendusel ja koostööpartnerite juures asuvate 

müügipunktide kaudu. Põhilised koostööpartnerid müügipunktide osas on jaekaubanduse 

ettevõtjad (Selver, Maxima), tanklakett Circle K ja teised partnerid. Kontserni 

piletimüügitarkvara kasutavad SaaS1 tüüpi teenusena ka kolmandad osapooled (nt. teatrid, 

klubid, spordiklubid, liidud jne). Samuti pakub AS Piletilevi (annab kasutamiseks litsentse) 

piletimüügi- ja piletikontrolli teenuseid. Ettevõtjatest ostavad AS-i Piletilevi teenuseid 

peamiselt erinevate ürituste korraldajad, nt kontserdikorraldajad, teatrid, spordiürituste 

korraldajad, erinevate festivalide korraldajad jne. 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

                                                 
1 Tarkvara kui teenuse lühend SaaS on tarkvara tarnimise meetod, mille kaudu lõppkasutajad saavad 

rakendusele kaugjuurdepääsu ja kasutada Interneti-brauserite kaudu. SaaS-i müüja hoiab ja haldab rakendust 

käitavat riistvara. 

https://www.piletilevi.ee/
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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. 

 

Vastavalt KonkS § 24 lõikele 7 juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama 

ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, 

kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, kelle üle 

omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev 

mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul. 

 

BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond on eelneva kahe aasta jooksul omandanud 

valitseva mõju äriühingu Ridango AS üle (Konkurentsiameti 23.11.2020 otsus nr 5-5/2020-

041), mis tegutseb Baltic Ticket Holdings OÜ-ga samas majandusharus 

(infotehnoloogialahenduste pakkumine). Seega lähtudes KonkS § 24 lg 7 sätestatud 

täiendavast käibekriteeriumist, antud juhul hindab Konkurentsiamet, et koondumise osaliste 

käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid ning koondumine kuulub 

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. 

 

BPEF III-ga valitseva mõju või muu osaluse kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis 

värske liha ja lihatoodete töötlemise ja müügiga, jäätmekäitlusega, kinnisvarateenustega, 

müügiautomaatide ja kohviteenuste osutamisega, tervishoiuteenustega, 

infotehnoloogialahenduste pakkumisega, spordiklubide opereerimisega, laborivarustuse 

hulgimüügiga, pumpade ja pumbasüsteemide müügi ja rendiga,  ilu- ja kosmeetikatoodete 

jae- ja hulgimüügiga nii online kui ka offline jaepoodides. 

 

Baltic Ticket Holdings OÜ tegeleb piletivahenduse ja piletikontrolli teenuste osutamisega 

(muuhulgas online platvormi vahendusel), mis põhineb piletimüügitarkvara arendusel ja 

haldusel ning on tegev infotehnoloogialahenduste valdkonnas. 

 

Võttes aluseks ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate teenuste osutamise 

põhimõtted, järeldab Konkurentsiamet, et koondumise osaliste tegevuste vahel ei teki 
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horisontaalset kattuvust infotehnoloogialahenduste valdkonnas ühegi kaubaturu 

alamsegmendis.  

 

Kuna käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei ole kaubaturgude ning 

nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine vajalik. 

 

4. 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. 

 

Käesoleva koondumise puhul ei muutu koondumise osaliste turuosad ega nende seisund 

kaubaturgudel. 

  

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi. 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 BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond ja OÜ Baltic Ticket Holdings 

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 

 

Konkurentsiameti 05.02.2021 otsuse nr 5-5/2021-009 ärakiri 

on samane originaaliga.  

/Svetlana Ljutova/ 15.02.2021 


