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Koondumisele nr 26/2020 BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond / Ridango AS 

loa andmine 

 

 

1. Koondumine 

 

30.10.2020 esitas BaltCap Private Equity Fund III usaldusfondi (registrikood 14806053) 

volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid BaltCap 

Private Equity Fund III usaldusfond ja Osaühing REMMELG & POJAD (registrikood 

10396559) 19.10.2020 osade ostulepingu äriühingu Andmelogistika OÜ (registrikood 

11545062) 100% osaluse omandamiseks BaltCap Private Equity Fund III usaldusfondi 

poolt. Samaaegselt sõlmisid BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond ja LipCap OÜ 

(registrikood 12572003) osade müügilepingu, millest tulenevalt müüb BaltCap Private 

Equity Fund III usaldusfond äriühingu Andmelogistika OÜ osakapitalist 19,8% äriühingule 

LipCap OÜ. Ühtlasi sõlmisid Andmelogistika OÜ ja äriühingud ARV Valdus OÜ 

(registrikood 12339206), Softbox OÜ (registrikood 12445210) ja LipCap OÜ 19.10.2020 

aktsiate ostulepingud, millest tulenevalt omandab Andmelogistika OÜ igalt müüjalt kokku 

14,9% (vastavalt 3,1%, 2,9% ja 8,9%) äriühingu Ridango AS (registrikood 11717474) 

aktsiakapitalist. Andmelogistika OÜ omas juba koondumise eelselt 39,5% äriühingu 

Ridango AS aktsiakapitalist, seega omandades juurde 14,9%, suureneb Andmelogistika OÜ 

aktsiakapital Ridango AS-s kuni 54,4%. Tehingute tulemusel omandab BaltCap Private 

Equity Fund III usaldusfond valitseva mõju Andmelogistika OÜ üle ning Andmelogistika 

OÜ kaudu ka Ridango AS üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses 

ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

  

Konkurentsiamet avaldas 02.11.2020 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 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 ja 
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Ridango AS. Andmelogistika 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 (registrikood 14749368) ning mille täisosanikuks 

on omakorda AS BaltCap. AS BaltCap on BPEF III fondi investeerimisnõustajaks. Kõikide 

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.  

 

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 ettevõtjateks Eestis on FCR Media Group OÜ ja tema tütarettevõtjad (juhatava 

meedia teenuste osutamine); Eesti Keskkonnateenused AS ja tema tütarettevõtjad 

(jäätmekäitlusteenuste osutamine); BPT Real Estate AS ja tema tütarettevõtjad 

(kinnisvarateenuste osutamine); OÜ DenCap ja tema tütarettevõtjad (tervishoiuteenuste 

osutamine); Viru Haigla AS ja tema tütarettevõtjad (vanadekodude opereerimine ja 

kiirabiteenuste osutamine); Intrac Eesti AS (raskete roomikmasinate ja ratastel masinate 

edasimüük ja teenindus); Labochema Eesti OÜ (kuluefektiivsete kliiniliste uuringute 

teenuste pakkumine ja laborivarustuse ja -mööbli hulgimüük); Spordimaja OÜ, Lemon 

Gym OÜ ja OÜ Freewill (spordiklubide opereerimine); Coffee Address OÜ 

(müügiautomaatide ja kohviteenuste osutamine); SIA Evo Grupa tütarettevõtjad (pumpade 

ja pumbasüsteemide müük ja rent). 

 

Ridango AS on Eestis registreeritud ettevõtja, kelle suuremad aktsionärid koondumise 

eelselt on Andmelogistika OÜ (39,5%) ja Aktsiaselts  POOHTECH (39,5%). Ülejäänud 

21% aktsiakapitalist kuulub väiksematele aktsionäridele (sh ARV Valdus OÜ, Softbox OÜ, 

LipCap OÜ). Ridango AS põhitegevuseks on transpordisektorile infotehnoloogialahenduste 

pakkumine. Ridango AS äritegevus seisneb pileti- ja reaalajasüsteemide arendamises, 

integreerimises ja opereerimises. Piletisüsteemid võimaldavad pileteid müüa, levitada ja 

kontrollida. Reaalajasüsteemidega luuakse kasutajatele võimalus hallata ja jälgida sõidukite 

asukoha ja liikumise kohta kogutavaid andmeid. Ridango AS-il on kaks tütarettevõtjat: 

Ridango AB Rootsis ja Ridango UKR OÜ Eestis. 

 

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 koondumise teate esitamisele eelnenud majandusaasta käive Eestis oli 

kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud 
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perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub nimetatud 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. 

 

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

värske liha ja lihatoodete töötlemise ja müügiga, juhatava meediaga, jäätmekäitlusega, 

kinnisvarateenustega, tervishoiuteenustega, vanadekodude opereerimisega ja 

kiirabiteenustega, raskete roomikmasinate ja ratastel masinate edasimüügiga ja 

teenindusega, kuluefektiivsete kliiniliste uuringute teenuste pakkumisega ja laborivarustuse 

ja -mööbli hulgimüügiga, spordiklubide opereerimisega, müügiautomaatide ja 

kohviteenuste osutamisega, pumpade ja pumbasüsteemide müügiga ja rendile andmisega. 

 

Ridango AS põhitegevuseks on transpordisektorile infotehnoloogialahenduste pakkumine.  

 

Seega koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalset kattuvust ei teki ning samuti 

puuduvad vertikaalsed seosed. 

 

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. 
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Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid 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 luba BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond ja Ridango AS 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 23.11.2020 otsuse nr 5-5/2020-041 ärakiri 

on samane originaaliga.  

 

/Svetlana Ljutova/ 03.12.2020 

 

 


