1 ÄRISALADUSETA KOONDUMISE KOKKUVÕTE
Koondumise osalised ja koondumise viis
Kavandatava tehingu puhul on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 ja §
19 lg 2 tähenduses, st ettevõtjad omandavad ühiselt valitseva mõju teise ettevõtja või tema
osa üle, sealhulgas moodustavad ühiselt uue ettevõtja, kelle äritegevus on kavandatud
pikaajaliseks ja iseseisvaks. Tehingu eesmärgiks on Alexela Varahalduse AS-i („Alexela“) ja
4E Biofond OÜ („Biofond“) poolt asutada ühisettevõtja, kelle äritegevus on kavandatud
pikaajaliseks ja iseseisvaks, OÜ Eesti Biogaas („Ühisettevõtja“). Tehingu tulemusel
omandavad Alexela ja Biofond (läbi Ühisettevõtja) ühise valitseva mõju koos Askoterm OÜ
(„Askoterm“) ja OÜ-ga Tammikus („Tammikus“) OÜ Vinni Biogaas („Vinni“) üle ning koos
OÜ-ga Estonia („Estonia“) ühise valitseva mõju OÜ Oisu Biogaas („Oisu“) üle. Viidatud
tehingud on omavahel seotud ning seega käsitletavad ühe koondumisena.
KonkS § 20 p 3 kohaselt loetakse koondumise osaliseks füüsilised isikud või ettevõtjad, kes
ühiselt omandavad valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende
osade üle. KonkS § 20 p 4 kohaselt loetakse koondumise osaliseks ettevõtjat, kelle üle või
kelle osa üle omandatakse valitsev mõju.
Koondumise osalised on seega:
(i) Alexela (omandav ettevõtja);
(ii) Biofond (omandav ettevõtja);
(iii) Askoterm (omandav ettevõtja);
(iv) Tammikus (omandav ettevõtja);
(v) Estonia (omandav ettevõtja).
Kuivõrd Oisu, Vinni ja Ühisettevõtja on enne koondumist juba erinevate omandavate
ettevõtjate valitseva mõju all, ei ole neid eraldiseisvalt käsitletud koondumise osalistena KonkS
§ 20 p 4 tähenduses.
Koondumisega seotud tegevusalad ja mõjutatud turud
Alexela kontsern tegutseb erinevates majandusvaldkondades. Energeetikavaldkonnas
tegeleb kontsern bensiini ja diislikütuse jae- ja hulgimüügiga; põlevkivi kaevandamise,
põlevkivist õlisaaduste tootmise ja müügiga; soojus- ja elektrienergia tootmise ja müügiga jaeja äriklientidele; balloonigaasi müügiga, vedelgaasisüsteemide projekteerimise, paigaldamise
ja hooldusega; võrguteenuse ja maagaasi müügiga jae- ja äriklientidele; terminaliteenuste
osutamisega; energialahenduste arendamisega. Kinnisvaravaldkonnas tegeleb kontsern
tööstus-, äri- ja eramukinnisvara arendusega. Metallivaldkonnas tegeleb kontsern haagiste
tootmise ja müügiga muuhulgas kaubamärkide TIKI ja AKU all, teraskonstruktsioonide ja
pisidetailide kuumtsinkimise ja tsingitud detailide passiveerimisega ning metallitööde (s.o
metallkonstruktsioonide ja detailide) allhangete pakkumisega. Kirjastusvaldkonnas omab
kontsern ühist valitsevat mõju AS Õhtuleht kirjastuse üle, mis tegeleb ajalehtede ja ajakirjade
kirjastamisega ning reklaami avalikustamisega trüki- ja internetimeedias.

Biofond on Eestis registreeritud valdusettevõtja, mis omab 46,5% osalust Vinnis ja 40%
osalust Oisus ning mille ühingute põhitegevuseks on biogaasi tootmine ning sellest elektri- ja
soojusenergia tootmine ja müük. Biofond kuulub omakorda AS-i Infortar („Infortar“) valitseva
mõju alla ning on osa Infortari kontsernist. Infortar on investeerimisettevõte, mis teeb
investeeringuid erinevates ärivaldkondades tegutsevatesse äriühingutesse. Infortari valitseva
mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad finants- ja kinnisvarainvesteeringute haldamisega,
energeetikaga, trükiteenuste pakkumisega, klaastoodete, lauanõude ja köögitarvikute
pakkumisega nii erinevatele toitlustusteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele kui ka eraisikutele,
valuutavahetusteenustega, meelelahutusautomaatidega seotud teenustega, maavarade
tootmise ja karjääride arendusega, spordirajatiste haldamisega, projekteerimis- ja
ehitusteenuste pakkumisega ja taksondusega seotud teenustega. Infortarile kuulub ka
vähemusosalus Tallinna börsil noteeritud AS-is Tallink Grupp, mis pakub reisijate- ning
kaubaveoteenuseid meritsi Balti mere piirkonnas.
Askoterm on Eestis registreeritud ettevõtja, mille põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine
(kuuma vee tootmine, kogumine ja jaotus kütteks). Ettevõtjal on kaks katlamaja Vinni ja Pajusti
alevikes. Lisaks põhitegevusele tegeleb ettevõtja ka joogivee pumpamise ning heitvee
puhastamisega. Askoterm omab 46,5% osalust Vinnis.
Tammikus on Eestis registreeritud ettevõtja, mille põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus
ning teravilja ja õliseemnete kasvatus. Ettevõtja osutab peale eespool nimetatu veel taime- ja
loomakasvatuse abitegevusega seotud teenuseid. Tammikus omab 7% osalust Vinnis.
Estonia on Eestis registreeritud ettevõtja, mille põhitegevuseks on põllumajandussaaduste
tootmine (piimakarja- ja teraviljakasvatus) ja turustamine. Estonia omab 60% osalust Oisus,
100% osalust OÜ-s Sõrandu Farm, 80,5% osalust Kabala Agro OÜ-s ning 16,7% osalust
Estonia Farmid OÜ-s. Kõik eelnimetatud ettevõtjad kuuluvad Estonia Farmid OÜ kontserni
(Estonia osakapitalist 82,2% kuulub Estonia Farmid OÜ-le ning ülejäänud jaguneb eraisikust
väikeosanike vahel), mille puhul on tegemist põllumajandusettevõtjatega, mis tegelevad piima,
liha, teravilja, rapsi tootmise ja turustamisega (v.a Oisu).
Ühisettevõtja tegevuseks on kavandatud biometaani ning väiksemas mahus ka soojus- ja
elektrienergia tootmine. Enne biometaani tootmist jätkab Ühisettevõtja lühiajaliselt senises
mahus elektri- ning soojusenergia tootmisega.
Koondumisega ei kaasne koondumise teate esitajate hinnangul mõjutatud turge koondumise
teate esitamise juhendi, mis on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusega nr 69, 17. juuli 2006 (RTL 2006, 59, 1062), § 8 lg 3 tähenduses. Seetõttu esitatakse
koondumise teade vastavalt KonkS § 26 lg-le 2 lühendatud vormis.
Kavandatava tehingu eesmärk
Koondumise eesmärk on alustada eksisteerivate biogaasijaamade baasilt biometaani tootmist.

