
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Elektrilevi OÜ („Elektrilevi“) on 10. märtsil 2021 sõlminud ostu-müügilepingu Imatra FNW Oy-ga 100% 

Imatra Elekter AS-i („Imatra“ või „IM“) aktsiate ostuks („Leping“). Seega omandab Elektrilevi valitseva 

mõju Imatra üle KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses.  

KonkS § 20 kohaselt on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja ettevõtja, kelle 

üle valitsev mõju omandatakse. Seega on koondumise osalisteks Elektrilevi ja Imatra.  

Elektrilevi on Eesti Energia AS-i („EE“) valitseva mõju alla kuuluv äriühing. EE on Eesti riigile kuuluv 

rahvusvaheline energiaettevõte, mis toodab energiat põlevkivist, biomassist, rehvihakkest, 

olmejäätmetest, maagaasist, tuulest, päikesest ja veest. EE ambitsiooniks on pakkuda oma klientidele 

kasulikke ja mugavaid energialahendusi ja toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes selliselt 

oma panuse maailma puhtamaks muutmiseks. Elektrilevi on EE kontserni ettevõtja, mis tegeleb elektri 

jaotusvõrguteenuse pakkumisega. EE kontsern müüb elektrienergiat hulgi läbi NordPool elektribörsi 

ning elektrienergia jaemüük leiab aset Baltikumis, Poolas ja Soomes. Lisaks pakutakse energialahendusi 

ja energiaga seotud teenuseid nii kodu- kui ka äriklientidele. Täiendavalt tegeleb kontsern 

soojusenergia tootmise ja müügiga Tallinnas, Narvas ja Paides ning Lätis. EE kontsern toodab 

põlevkivist ka vedelkütuseid. Kontsern tegeleb täiendavalt erinevate teiste tegevustega, sh maagaasi 

jaemüük Baltikumis ja Poolas, põlevkivi kaevandamine ja seotud teenused, hooldusteenuste 

pakkumine, metallkonstruktsioonide tootmine, masinaehitus jne.  

Imatra on ettevõtja, kes pakub elektrienergia jaotusvõrgu teenust Läänemaal, Pärnumaal ja Viimsi 

vallas ning tegeleb elektrienergia jaemüügiga Eestis.  

Jaotusvõrgu teenuste pakkumine ei ole koondumisest mõjutatud (koondumise osalistel on erinevad 

teeninduspiirkonnad), mistõttu antud tegevused ei tekita horisontaalset mõjutatust. Koondumise 

osalised on koondumisest mõjutatuna käsitlenud erinevaid jaotusvõrgu teenuste pakkumiseks vajalike 

kaupade ja teenuste ostuturge ning ka elektrienergia jaemüüki.  

Tehinguni viis Imatra aktsionäri Imatra FNW Oy soov loobuda tegevusest Eestis ning keskenduda 

äritegevustele koduturul. Elektrilevi omakorda soovib Imatra omandada ennekõike eesmärgiga 

täiendada Elektrilevi poolt pakutavate jaotusvõrgu teeninduspiirkondade portfelli. Elektrilevi usub, et 

tuues tema ja Imatra poolt pakutavad jaotusvõrgu piirkonnad ühe operaatori alla, saab Elektrilevi 

muuta jaotusvõrgu teenuse pakkumist efektiivsemaks kõigile tarbijatele, aga eelkõige Imatra 

jaotusvõrgu piirkonnas olevatele ettevõtjatele. Selliselt loodab ettevõtja pakkuda lõpptarbijatele 

pikemas perspektiivis veelgi kvaliteetsemat ja soodsama hinnaga jaotusvõrguteenust. Elektrilevi 

loodab koondumisega kaasnevad efektiivsused saavutada koondumisele järgneva 2-3 aasta jooksul. 


