
 

 

ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE 

Koondumise osalised ja koondumise viis 

 

Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses, 

st. ühe ettevõtja poolt ainuvalitseva mõju omandamine mitme ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse 

ühe tehinguga, mille käigus omandab Elektrum Eesti OÜ (registrikood: 11399985) kõik Energiaturu 

Võrguehitus OÜ (registrikood: 12737355), Baltic Energy System OÜ (registrikood: 11433707) ja SNL 

Energia 1 OÜ (registrikood: 14769611) aktsiad koos nendega kaasnevate õigustega. 

KonkS § 20 lg 2 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kes omandab valitseva mõju ühe 

ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.  

KonkS § 20 lg 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või kelle osa üle 

omandatakse valitsev mõju.  

Seega on koondumise osalised: 

(i) Elektrum Eesti OÜ (omandav ettevõtja); 

(ii) Energiaturu Võrguehitus OÜ; 

(iii)  Baltic Energy System OÜ; ja 

(iv)  SNL Energia 1 OÜ (omandatavad ettevõtjad). 

Elektrum Eesti OÜ on energiamüügiga tegelev ettevõte, kes pakub klientidele lisaks elektrile ka 

maagaasi, päikeseenergia ja energiasäästu lahendusi. Elektrum kuulub Latvenergo Gruppi, mis on üks 

suuremaid energiaettevõtteid Baltikumis. 

Energiaturu Võrguehitus OÜ,  Baltic Energy System OÜ ja SNL Energia 1 OÜ tegevus on 

elektrialajaamade ehitus, hooldamine ja rentimine koos kõige kaasnevaga. Muuhulgas aidatakse 

ettevõtetel kokku hoida elektri liitumis- ja võrgukuludelt, suurendada või vähendada läbilaskevõimsust 

ning ümber ehitada olemasolevat elektriliitumist vastavalt muutuvatele vajadustele.  

 

Koondumisega seotud tegevusalad 

 

Koondumisega seotud tegevusalad on elektrienergia müük ja elektrienergia jaotusvõrgu opereerimine 

ja jaotusvõrguteenuse pakkumine.   

 

Mõjutatud turud 

 

Koondumise teate esitaja hinnangul ei kaasne koondumisega mõjutatud turge. Seetõttu esitatakse 

koondumise teade vastavalt KonkS § 26 lg-le 2 lühendatud vormis. 

 

 

Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused 

 

Elektrum usub, et omandatavate ettevõtjate portfell sobitub suurepäraselt Elektrum äristrateegia 

eesmärkidega, kuna kavandatava tehinguga kaasneb võimalus pakkuda klientidele veelgi 

kliendisõbralikumaid portfelle, millel on suurem ulatus ja mille kaudu on võimalik pakkuda Elektrum 

klientidele rohkem tooteid ja teenuseid. Seeläbi on võimalik täiustada Elektrum olemasolevaid tooteid, 

teenuseid ja äriprotsesse. 

 


