
 

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingu AS Fortum Tartu (edaspidi Fortum 
Tartu) üle valitseva mõju omandamisega Fortum Heat Estonia Oy (edaspidi Fortum Heat) 
poolt. 

Fortum Heat on 05.06.2020 sõlminud lepingu Fortum Tartu aktsiate omandamiseks (edaspidi 
Tehing) aktsiaseltsilt Giga (registrikood 10254167). Tehingu kohaselt omandab Fortum Heat 
40% Fortum Tartu aktsiatest lisaks Fortum Heatile enne Tehingut kuuluvale 60% Fortum Tartu 
aktsiatest. Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja 
üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses. 

Fortum Heat on Fortum Oyj tütarettevõtja. Fortumi kontsern on juhtiv puhta energia kontsern, 
mis pakub klientidele elektri-, soojus- ja jahutuslahendusi ning nutikaid võimalusi 
ressursitõhususe parandamiseks. Kontsern osutab energiatööstusele ekspertteenuseid ning 
pakub tarbijatele lahendusi, mis aitavad energia kasutamisel teha targemaid valikuid. Kontserni 
võtmeturud on Põhjamaad, Balti riigid, Venemaa, Poola ja India. Fortumi kontserni kohta leiab 
lisainfot kodulehel www.fortum.com. 

Eestis on Fortumi kontsernil kaks ainuvalitseva mõju all olevat tütarettevõtjat (AS Fortum Eesti 
and Fortum CFS Eesti OÜ) ja neli ühise valitseva mõju all olevat tütarettevõtjat (Fortum Tartu 
ja tema kolm tütarettevõtjat). AS Fortum Eesti toodab Pärnus soojus-, jahutus- ja 
elektrienergiat, jaotab ja müüb Pärnus soojus- ja jahutusenergiat ning maagaasi ning müüb 
elektrienergiat. Fortum CFS Eesti OÜ osutab Fortumi kontserni ettevõtjatele finantsteenuseid.  

Märtsis 2020 omandas Fortumi kontsern valitseva mõju Uniper SE üle. Uniperi kontserni 
ettevõtjad tegelevad elektri- ja soojusenergia tootmise ja müügiga, samuti toorainete, nagu 
maagaas, LNG ja süsi, ning energiamõjuga toodete hankimise, ladustamise, transpordi ja 
müügiga. Uniperi kontsernil ei ole Eestis tütarettevõtjaid. 

AS Fortum Tartu on kolme tütarettevõtja valdusühing. AS-i Anne Soojus põhitegevusalaks on 
soojus-, jahutus- ja elektrienergia tootmine Tartu linnas ja Luunja vallas. Toodetud soojus- ja 
jahutusenergia müüakse kontserni võrguettevõtjale AS Tartu Keskkatlamaja. AS-i Tartu 
Keskkatlamaja põhitegevusalaks on soojus- ja jahutusenergia jaotus ja müük Tartu linnas ning 
Luunja vallas. AS Tartu Jõujaam tegeleb kohalikku päritolu kütuse (freesturvas, hakkepuit, 
puidujäätmed) hulgimüügi ja turba tootmisega. Fortum Tartu ja tema tütarettevõtjate kohta leiab 
lisainfot kodulehel: www.fortumtartu.ee. 

Fortum Heat soovib konsolideerida oma osaluse Fortum Tartus ja saada Fortum Tartu ainsaks 
aktsionäriks. 

Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturgudel koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. 

 


