
ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE 

Koondumise osalised ja koondumise viis 

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

tähenduses, s.t ettevõtja omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse 

ühe tehinguga, millega AllePal OÜ („AllePal“) omandab ainuvalitseva mõju ettevõtjate Auto24 

AS („Auto24“) ja VIN Solutions OÜ („VIN“). 

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) AllePal OÜ (omandav ettevõtja) 

(ii) Auto24 AS (omandatav ettevõtja) 

(iii) VIN Solutions OÜ (omandatav ettevõtja) 

Koondumisega seotud tegevusalad 

AllePal OÜ on ettevõtja, kes haldab Eestis kinnisvarakuulutuste portaale ja üldiste kuulutuste 

portaali. AllePal-i omab täielikult Baltic Classifieds Group OÜ („BCG“), mille enamusosalust 

omakorda omavad investeerimisfondid (keda nõustab Apax Partners LLP („AP“)), täpsemalt 

Apax IX, sealjuures juhatus omab mittekontrollivat vähemusosalust. AP on Ühendkuningriigi 

usaldusühing ja emaettevõtja mitmele üksusele, kes pakuvad investeerimisalase nõustamise 

teenuseid erakapitali investeerimisfondidele mitmetes tööstussektorites („AP Fondid“). 

Auto24 on ettevõtja, kes haldab sõidukikuulutuste portaale (Eestis ja tõlgitud versioone Eesti 

portaalist Lätis, Leedus ja Soomes) ja üldiste kuulutuste portaali Eestis, samuti ka interneti- ja 

trükiajakirja Autoleht. Lisaks haldab veebisaiti motors24.ee koos autode videoarvustustega ja 

pakub konsultatsiooniteenuseid sõidukite ostmiseks läbi automaakler.ee, mida haldab Auto24 

tütarettevõtja. 

VIN on ettevõtja, kes tegeleb (ise ja oma tütarettevõtjate kaudu) sõidukite kohta ajaloolise teabe 

müügiga ja tütarettevõtja kaudu kasutatud sõidukite ostu ja müügiga. 

Mõjutatud turud 

Koondumise teate esitaja hinnangul ületab koondumise osaliste ühine turuosa üldiste kuulutuste 

turul 15%. Seega on tegemist mõjutatud kaubaturuga Koondumise teate esitamise juhendi § 8 

lg 3 p 1 tähenduses. 

Vertikaalselt mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 2 tähenduses 

puuduvad. 

Kavandatava tehingu eesmärk 

AllePal omandab 100% Auto24 ja VIN-i osakapitalist eesmärgiga oma äri mitmekesistada. 


