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ÄRISALADUSETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise osalised ja koondumise viis
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punkti 2 tähenduses, st
ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teiste ettevõtjate üle. Valitsev mõju omandatakse
ühe tehinguga, mille käigus omandab Move Group OÜ Taxigo OÜ osad, mis kokku moodustavad
85,52% osakapitalist.
Kuna Move Group OÜ on varem omandanud 14,48 % osaluse Taxigo OÜ-s, omandab Move Group
OÜ kokku 100% osaluse Taxigo OÜ-s. Taxigo OÜ-l on tütarühing (100%) Taxigo Tallinn OÜ.
Seega on koondumise osalised Move Group OÜ (omandav ettevõtja) ja Taxigo OÜ koos
tütarühinguga Taxigo Tallinn OÜ (omandatav ettevõtja).
Omandatava ettevõtja käive ei ületa KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärasid, kuid kuna KonkS
§ 24 lg 7 kohaselt peab ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende
ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul,
siis arvestatakse omandatava ettevõtja käibe alla ka Move Group OÜ poolt 2021. a omandatud
Tulika Takso AS, Tulika Rent OÜ ja Taksokeskus OÜ käive.
Koondumisega seotud tegevusalad
Koondumisega seotud tegevusalad on taksotellimistarkvara (internetiplatvormide ja
mobiilirakenduste) arendamine ja haldamine, kõnekeskuse pidamine ning tarkvara rent
veoteenuseid pakkuvatele ettevõtetele ja eraisikutele ja tarkvara tugiteenused.
Koondumisega seotud EMTAK koodid on:
EMTAK 58291 – muu tarkvara kirjastamine - Taxigo OÜ
EMTAK 82201 – kõnekeskuste tegevus – Taxigo OÜ
EMTAK 82991 – muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused – Taxigo Tallinn OÜ
Mõjutatud turud
Koondumise osalised opereerivad mõlemad veoteenusega seotud internetiplatvorme ja
kõnekeskusi, seega on koondumisega seotud majandusharudeks eelkõige infotehnoloogia ja
sellega seonduv veondus.
Koondumise osaliste tegevuste vahel esineb küll horisontaalne kattuvus Eestis, kuid koondumise
osaliste ühine turuosa on koondumise järgselt oluliselt alla 15%. Samuti jäävad vertikaalselt seotud
kaubaturgudel turuosad oluliselt alla 25%. Koondumine ei mõjuta seega kaubaturgude struktuuri
ja puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.
Omandatav ettevõtja tegutseb lisaks Eestile ka Maltas ja Tuneesias ning on tegutsenud Gruusias
(hetkel tegevus peatatud). Koondumise teised osalised ei tegutse peale Eesti muudel turgudel.

Kavandatava tehingu eesmärk
Move Group OÜ jaoks on koondumise näol tegemist pikaajalise strateegia tavapärase sammuga
oma tegevuse laiendamisel ning klientidele teenuste parema kvaliteedi tagamisel.

