K O O N D UM I S E Ä R I S AL AD US T E TA L ÜH I K O K K UVÕ T E

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu Maksekeskus AS (edaspidi
Maksekeskus) üle valitseva mõju omandamisega Luminor Bank AS (edaspidi Luminor)
poolt.
Luminor on 31. jaanuaril 2022 sõlminud lepingu 99% Maksekeskuse aktsiate omandamiseks
(edaspidi Tehing). Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist
teise ettevõtja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Luminor pakub finantsteenuseid Eestis, Lätis ja Leedus. Luminori äritegevus Eestis koosneb
järgmistest ühingutest: Luminor Bank AS, Luminor Liising AS ja Luminor Pensions Estonia
AS (kõik koos Luminor Eesti). Luminor Eesti tegevusvaldkonnad on jaepangandus,
äripangandus, finantsturuteenused, liising ning elu- ja kahjukindlustuse vahendamine
(kindlustusagendina). Lisateavet Luminori kohta leiab aadressilt www.luminor.ee.
Luminori üle omab lõplikku valitsevat mõju Blackstone Inc. Blackstone on üleilmne
alternatiivne varahaldur. Lisateavet Blackstone'i kohta leiab aadressilt www.blackstone.com.
Maksekeskus on tegevusluba omav makseasutus. Maksekeskuse äritegevus seisneb
integreeritud makselahenduste pakkumises veebikaupmeestele Eestis, Lätis, Leedus ja
Soomes, mis aitab kaupmeestel võtta makseid sujuvalt vastu mitmete eri maksemeetodite
kaudu. Maksekeskus pakub mitmekülgset makselahenduste paketti (sealhulgas pangalingid,
makse algatamise teenus, kaardimaksed, maksa hiljem lahendused), samuti lisateenuseid,
nagu integreeritud tarne, annetused, tasuta tagastused jmt. Lisateavet Maksekeskuse kohta
leiab aadressilt www.maksekeskus.ee.
Maksekeskuse omandamine tugevdab Luminori kohalolekut kiiresti kasvaval e-kaubanduse
maksete turul. Omandamine on kooskõlas Luminori strateegiaga tagada edasine kasv ja
laiendada Luminori tooteid ja klienditeeninduse suutlikkust. Kombineeritud teadmised ja
kogemused väike- ja keskmiste ettevõtete segmendis võimaldavad Luminori klientidel
finantsteenustest maksimumi võtta. Partnerlus Luminoriga võimaldab loodetavasti ka
Maksekeskusel märkimisväärselt kiirendada oma tegevuse laiendamist väljaspool Eestit, seda
ennekõike Luminori Lätis ja Leedus asuva võrgustiku ja kliendibaasi toel.
Käesoleval juhul on mõjutatud kaubaturuks Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1
tähenduses makselahenduste (sealhulgas krediidi) pakkumine (sealhulgas vahendamine)
e-poodidele ja nende klientidele Eestis. Koondumise osalised ei tegutse muudel kattuvatel
kaubaturgudel, mistõttu puuduvad muud horisontaalselt mõjutatud kaubaturud. Koondumise
osalistel puuduvad Eestis vertikaalselt mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise
juhendi § 8 lg 3 p 2 tähenduses.

