KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise eelselt omavad Eesti Biogaas OÜ („EBG”), OÜ Askoterm („Askoterm“) ja Osaühing
Tammikus („Tammikus“) ühist valitsevat mõju ettevõtja OÜ Vinni Biogaas („Vinni“) üle. EBG, Askoterm
ja Tammikus poolt 21. aprillil 2022 sõlmitud osade müügilepingu alusel omandab EBG Askoterm’ilt ja
Tammikus’elt neile kuuluvad osad Vinni osakapitalis. Koondumise tulemusel omandab EBG
ainuvalitseva mõju Vinni üle, saades Vinni ainuosanikuks.
KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle
üle omandatakse valitsev mõju. Järelikult on koondumise osalisteks EBG (ettevõtja, mis omandab
valitseva mõju) ja Vinni (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju).
EBG on Alexela AS („Alexela“) ja OÜ EG Biofond (endise nimega OÜ 4E Biofond) („Biofond“)
ühisettevõtja, mis asutati eesmärgiga toota 100% Eestimaist kütust – transpordikütuseks sobivat
biometaani. EBG loodi 2020. aastal ning EBG loomise raames omandati koos Askotermi ja
Tammikusega ühine valitsev mõju Vinni üle ning koos OÜ-ga Estonia ühine valitsev mõju OÜ Oisu
Biogaas (biometaani ja elektrienergia tootmine ja müük) üle. Lisaks kuulub EBG-le 100% osalus Tartu
Biogaas OÜ-s (biometaani ja soojusenergia tootmine ja müük) ja Kuusalu Biogaas OÜ-s
(majandustegevus puudub). EBG kui ühisettevõtja moodustamisele andis Konkurentsiamet
koondumise loa 22.06.2020 otsusega nr 5-5/2020-017.
Alexela on Eestis registreeritud energiaettevõtja, mis tegeleb kütuse, maagaasi ja elektri müügiga.
Alexela on 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 soojus- ja
elektrienergia tootmise ja müügiga jae- ja äriklientidele; balloonigaasi müügiga, maagaasi müügiga jaeja äriklientidele ning energialahenduste arendamisega.
Biofond on Eestis registreeritud valdusettevõtja, mis kuulub omakorda AS-i Infortar („Infortar“)
valitseva mõju alla ning on osa Infortari kontsernist. Infortar on investeerimisettevõte, 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 ja
taksondusega seotud teenustega. Infortarile kuulub ka vähemusosalus Tallinna börsil noteeritud AS-is
Tallink Grupp, mis pakub reisijate- ning kaubaveoteenuseid meritsi Balti mere piirkonnas.
Vinni on Eestis registreeritud ettevõtja, mille põhitegevusalaks on biometaani tootmine ja müük. Lisaks
tegeleb Vinni väiksemas mahus biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmise ja müügiga.
Koondumise osaliste äritegevus kattub biometaani tootmise ja hulgimüügi ning elektrienergia
tootmise ja hulgimüügi turgudel Eestis. Samas ei too koondumise teate esitaja hinnangul koondumine
kaasa muutust konkurentsiolukorras, sh turustruktuuris, kuivõrd konkurentsiolukord ega turuosad
mõjutatud kaubaturul ei muutu (koondumise tulemusel muutub ainult Vinni üle omatava kontrolli
ulatus).
Koondumise tõi kaasa Tammikuse ja Askotermi soov müüa oma osalused Vinni biogaasijaamas. EBG
on teisalt oma tegevustes keskendunud just biometaani toomisele ja müügile ning seniste osanike
ühise valitseva mõju olukorras investeerinud ja muul viisil panustanud Vinni biogaasijaama kui
biometaani tootmisele ja müügile spetsialiseerunud ettevõttesse. EBG on huvitatud sellest, et

biometaani tootmine ja müük Vinni biogaasijaamas jätkuks seniste tootmismahtudega ja väljatöötatud
müügiprotsesside kaudu.

