
           

 

 

 

 

OTSUS                                  06.04.2022 nr 5-5/2022-015 

 

 

Koondumise nr 5/2022 Aktsiaselts Eesti Post ja AS EXPRESS POST täiendava 

menetluse alustamine 

 

 

1. Koondumine 

 

08.03.2022 esitasid Aktsiaseltsi Eesti Post (registrikood 10328799) volitatud esindajad 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Aktsiaselts Eesti Post, AS 

EXPRESS POST (registrikood 10354213), AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677) ja 

AS Postimees Grupp (registrikood 10184643) 02.03.2022 AS-i EXPRESS POST aktsiate 

müügilepingu. Lepingust tulenevalt kavatseb Aktsiaselts Eesti Post omandada 100% AS-i 

EXPRESS POST aktsiatest. 

 

Tehingu tulemusena kuuluks AS EXPRESS POST koondumise teate esitanud äriühingu 

Aktsiaselts Eesti Post valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

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

viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 09.03.2022 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Koondumise kohta esitas vastuväite üks ettevõtja. 

 

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. 

 

Seega on koondumise osalisteks Aktsiaselts Eesti Post ja AS EXPRESS POST. 

 

Aktsiaselts Eesti Post on Eesti äriühing, mille põhitegevusala on logistikateenuste (paki- ja 

postiteenuste) osutamine. Aktsiaselts Eesti Post kuulub 100% ulatuses Eesti riigile, 

aktsionäriks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Aktsiaselts Eesti Post on 

Baltimaades tegutsev rahvusvaheline kontsern, kuhu kuuluvad emaettevõtjana Aktsiaselts 

Eesti Post ning tütarettevõtjatena  

• Maksekeskus AS1 (registrikood 12268475), põhitegevusalaks on muude mujal 

liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid; 
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• FINBITE OÜ (registrikood 16077631), põhitegevusalaks andmetöötlus, 

veebihosting jms tegevused; 

• Omniva OÜ (registrikood 12670875), põhitegevusalaks üldpostiteenistus, kuid 

koondumise teate kohaselt majandustegevus puudub; 

• Leedus registreeritud tütarettevõtja UAB Omniva LT;  

• Lätis registreeritud SIA Omniva. 

 

Riigisiseste logistikateenuste kõrval tegeleb kontsern rahvusvaheliste logistikateenuste 

osutamisega. Aktsiaselts Eesti Post tütarettevõtja FINBITE OÜ on keskendunud infoäri 

teenustele (e-arved). SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja 

kullerteenuse pakkumine Läti ja Leedu turul. Maksekeskus AS tegevusala on 

makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele Baltikumis.  

Lisaks omab koondumise teate kohaselt Aktsiaselts Eesti Post ühiselt valitsevat mõju koos 

ettevõtja S.F.EXPRESS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD-ga ettevõtja 

POST11 OÜ üle. Sidusettevõtja POST11 OÜ pakub e-kaubandusega tegelevatele 

ettevõtjatele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kätte toimetamiseks üle 

kogu maailma.  

 

AS EXPRESS POST on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omavad koondumise 

eelselt ühiselt valitsevat mõju AS Postimees Grupp (50%) ja Aktsiaselts Ekspress Grupp  

(50%). AS EXPRESS POST põhitegevusaladeks on erinevate postiteenuste (sh perioodika 

varajase kojukande teenuse, reklaami kandeteenuse, kirjateenuse) osutamine. Samuti pakub 

AS EXPRESS POST põhitegevusega seotud lisateenuseid nagu ajakirjanduse tellimuste 

vastuvõtmine (mh läbi tellimiskeskkonna www.tellimine.ee) ja vahendamine, tellijate 

andmebaaside haldamine ja tellimustega seotud kõnekeskuse opereerimine. AS EXPRESS 

POST osutab oma klientidele ka kullerteenuseid, kuid väga piiratud mahus. AS-i 

EXPRESS POST kandevõrgu tegevusraadius on piiratud Tallinna, Tartu, Pärnu ja nende 

lähiümbruse ning Viljandiga. 

 

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 Täiendava menetluse alustamine 

 

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 
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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. 

 

Konkurentsiametile laekus üks vastuväide Aktsiaselts Eesti Post ja AS EXPRESS POST 

koondumise teatele. Vastuväite kohaselt võib koondumine oluliselt kahjustada konkurentsi 

postiteenuste kaubaturgudel eelkõige vertikaalsete mõjude, aga ka horisontaalse kattuvuse 

tõttu. Tuvastamaks koondumise osaliste positsiooni ning konkurentsiolukorda erinevatel 

postiteenuste kaubaturgudel, on Konkurentsiameti hinnangul menetluse käigus kogutud 

teabele tuginedes vajalik käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav 

analüüsimine. 

 

Kaubaturgude piiritlus, koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel ning koondumise 

mõju konkurentsile selguvad koondumise täiendava menetluse käigus. 

 

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

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

 

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu 

või nende puudumine Aktsiaselts Eesti Post ja AS EXPRESS POST koondumise puhul 

ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, otsustab Konkurentsiamet 

 

alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 

 

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 

jooksul ühe järgmistest otsustest: 

 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 

lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor            
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Konkurentsiameti 06.04.2022 otsuse nr 5-5/2022-015 

ärakiri on samane originaaliga. 

/Mihkel Paasma/ 18.04.2022 

 


