
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Alexela Tanklad OÜ („Alexela“) ja Infortar AS („Infortar“) sõlmisid 20. juunil 2022 osanike lepingu 

(„Leping“), millega Infortar võtab kohustuse teha sissemakse Pakrineeme Sadama OÜ („Pakrineeme 

Sadam“) osakapitali. Sissemakse tulemina omandab Infortar 50% Pakrineeme Sadama osakapitalist ja 

Alexela ja Infortar omandavad ühise valitseva mõju Pakrineeme Sadama üle. Tegemist on 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 mõistes.  

KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju, ja 

ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Järelikult on koondumise osalisteks Alexela, Infortar 

(ettevõtjad, mis omandavad ühise valitseva mõju) ja Pakrineeme Sadam (ettevõtja, kelle üle 

omandatakse valitsev mõju).  

Pakrineeme Sadam on Eestis registreeritud ettevõtja, mis tegeleb Paldiski lähedusse Pakrineeme 

maaüksusele haalamiskai ja haalamiskai tarindite rajamisega. Pakrineeme Sadamal on plaan hakata 

osutama teenuseid loodava taristu baasil. Antud taristu üheks tulevaseks kasutusotstarbeks võib olla 

LNG laevade (sh ujuvterminali) vastuvõtuvõtmine.  

Alexela on Eestis registreeritud energiaettevõtja, mis tegeleb kütusetanklate ehitamiseks ja 

opereerimiseks sobivatesse kinnistutesse investeerimise, tanklate ehituse ja rendile andmisega. 

Alexela on lõppastmes Alexela Varahalduse AS-i valitseva mõju all ning osaks laiemast Alexela 

kontsernist, kuhu kuuluvad ettevõtjad tegelevad erinevate majandustegevustega peamiselt neljas 

ärivaldkonnas: (i) energeetika; (ii) kinnisvara; (iii) metallitööstus; (iv) kirjastus. Energeetikavaldkonnas 

tegeleb kontsern muuhulgas bensiini ja diislikütuse jae- ja hulgimüügiga; põlevkivi kaevandamise, 

põlevkivist õlisaaduste tootmise ja müügiga; soojus- ja elektrienergia tootmise ja müügiga jae- ja 

äriklientidele; balloonigaasi müügiga, vedelgaasisüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja 

hooldusega; maagaasi müügiga jae- ja äriklientidele; energialahenduste arendamisega.  

Infortar on Eestis registreeritud investeerimisettevõtja, mis teeb investeeringuid erinevates 

ärivaldkondades tegutsevatesse äriühingutesse. Infortari valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad 

tegelevad finants- ja kinnisvarainvesteeringute haldamisega, energeetikaga, trükiteenuste 

pakkumisega, klaastoodete, lauanõude ja köögitarvikute pakkumisega nii ettevõtjatele kui ka 

eraisikutele, meelelahutusautomaatidega seotud teenustega, maavarade tootmise ja karjääride 

arendusega, spordirajatiste haldamisega, projekteerimis- ja ehitusteenuste pakkumisega, ravimite- ja 

apteegikaupade hulgimüügiga ja taksondusega seotud teenustega. Infortarile kuulub ka 

vähemusosalus Tallinna börsil noteeritud AS-is Tallink Grupp, mis pakub reisijate- ning 

kaubaveoteenuseid meritsi Balti mere piirkonnas. Infortar ei kuulu teiste ettevõtjate või füüsiliste 

isikute valitseva mõju alla.  

Koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud, kuna ühist valitsevat mõju omandavad ettevõtjad ei 

tegutse samal kaubaturul Pakrineeme Sadamaga ega ole neil ka vertikaalseid seoseid.  

Alexela on huvitatud Pakrineeme Sadamas haalamiskai ning vajalike tarindite rajamisest, sh selliselt, 

et taristu oleks vajadusel kasutatav veeldatud maagaasi vastuvõtmiseks ja veeldatud maagaasi 

terminalile vajalike tugiteenuste osutamiseks. Infortaril omakorda on huvi osaleda projektis. 


