
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 
 
Eleport OÜ („Eleport“), Gren Eesti AS („Gren Eesti“) ning seotud isikud sõlmisid 8. novembril 2022 
investeerimislepingu („Investeerimisleping“)), mille tulemusel omandab Gren Eesti osaluse Eleportis. 
Gren Eesti omandab omakorda läbi sõlmitava osanike lepingu („Osanike leping“) valitseva mõju 
Eleporti üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes.  
 
KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle 
üle omandatakse valitsev mõju. Seega on koondumise osalisteks Gren Eesti (ettevõtja, mis omandab 
valitseva mõju) ja Eleport (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju).  
 
Gren Eesti on Eestis registreeritud ettevõtja, mis kuulub laiemasse nn Greni kontserni. Greni kontserni 
kuuluvate ettevõtete põhilisteks tegevusaladeks Eestis on Tartu ja Pärnu kaugkütte piirkondades 
kaugkütte ja -jahutusteenuste pakkumine. Ettevõtja on omandamas valitsevat mõju ka Kohtla-Järves 
ning Jõhvis kaugkütteteenuseid pakkuva ettevõtja osa üle. Koos soojusenergia tootmisega toodab ja 
müüb kontsern ka elektrienergiat ning pakub tööstuslikke energialahendusi. Greni kontsern omab 
samalaadset äritegevust üle Baltikumi. Kontsern kuulub lõppastmes Partners Group Holding AG 
(„Partners Group“) või temaga seotud ettevõtjate valitsetavate ja/ või nõustatavate fondide valitseva 
mõju alla. Partners Group on globaalne erakapitali turgude investeeringute haldamisega tegelev 
ettevõtja, mille hallatavad varad on paigutatud erakapitali, -kinnisvara, -infrastruktuuri ja -
võlakapitaliinvesteeringute valdkondadesse. Lisaks Grenile on Eestis käivet ka teistel Partners Group’i 
portfelliettevõtjatel, kellel aga seos käesolevaga koondumisega puudub.  
 
Eleport on Eestis registreeritud ettevõtja, mis tegeleb primaarselt elektriautode laadimisvõrgustiku 
arendamise ning opereerimisega (st avalikes laadimisjaamades elektriautode laadimisteenuse 
pakkumisega ning selleks vajaliku infrastruktuuri arendamisega). Lisaks tegeleb ettevõtja väiksemas 
mahus ka elektriauto laadijate müügiga.  
 
Käesoleval koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud, kuna koondumise osaliste äritegevuste vahel 
puuduvad horisontaalsed kattuvused (Greni kontserni ettevõtjad tegelevad elektrienergia tootmise ja 
hülgimüügiga, Eleport tegeleb elektriauto laadimisteenuse pakkumisega) ning olulised vertikaalsed 
suhted.  
 
Koondumise tõi kaasa Eleporti ning selle osanike soov kaasata täiendavaid investeeringuid eesmärgiga 
arendada elektriautode avalikke laadimisvõrgustikke Baltikumi regioonis. Gren ettevõtjana näeb tehingu 
näol võimalust potentsiaalselt kasumlikuks investeeringuks ning võimalust anda oma panus 
transpordisektoris kliimaneutraalsuse saavutamiseks. 


