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Enlabs AS (Enlabs) teeb kohustusliku avaliku pakkumise kõigi Global Gaming 555 AB (Global 
Gaming) aktsiate omandamiseks. Avaliku pakkumise tulemusena kavatseb Enlabs omandada 
Global Gamingu üle ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse (KonkS) § 2 lõike 4 tähenduses. 
Tehing kujutab endast koondumist KonkS § 19 lõike 1 punkti 2 tähenduses.  
 
Enlabs on Rootsis registreeritud äriühing, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Stockholm First North 
börsil. Enlabsi kontserni kuuluvad äriühingud tegelevad online hasartmängude korraldamisega 
erinevatel, valdavalt reguleeritud turgudel. Enlabs pakub oma kontorites Tallinnas, Riias, Vilniuses, 
Maltal, Marbellas, Gibraltaril ja Minskis tööd enam kui 200 inimesele. Enlabsi konsolideerimisgruppi 
kuuluvad tütarfirmad omavad hasartmängude korraldamise litsentse Eestis, Lätis, Leedus, 
Valgevenes ja Maltal, grupi peamiseks kaubamärgiks on Optibet, lisaks tegutsetakse 
kaubamärkide Laimz, Bestpoker ja Bestbingo all. Eestis tegutseb Enlabs äriühingu Optiwin OÜ 
kaudu Optibet kaubamärgi all.  
 
Global Gaming on samuti Rootsis registreeritud äriühing, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq 
Stockholm First North börsil. Global Gaming alustas esimesena maailmas innovatiivse, ilma 
mängukonto registreerimiseta, Pay´n´Play kontseptsiooniga online hasartmängude pakkumist 
2016. aastal. Kontserni kuuluvad äriühingud omavad hasartmängulitsentse Curacaol, Maltal ja 
Eestis. Oma kontorites Rootsis, Eestis, Maltal ja Curacaol pakutakse tööd ligi 100 inimesele. 
Kontserni peamiseks kaubamärgiks on NinjaCasino, lisaks pakutakse online hasartmänge 
kaubamärkide Kotikasino, Nettikasino, VikingSlots, NettiArpa, Kultakaivos, Spellandet ja MrSpil all. 
Eestis tegutseb Global Gaming Maltal registreeritud äriühingu SafeEnt Limited kaudu NinjaCasino 
kaubamärgi all.  
 
Global Gamingu kontserni kuulub ka Eestis registreeritud äriühing Global Gaming Estonia OÜ, mille 
põhitegevusalaks on interneti mänguplatvormiga seotud turundus- ja tehnilised tugiteenused. 
Global Gaming Estonia OÜ müüb teenuseid ainult kontserni ettevõtetele.  
Tehingu põhjus: Enlabs teenib valdava osa oma tuludest reguleeritud turgudelt, Global Gaming 
reguleerimata turgudelt (näiteks Skandinaavia, sh Soome). Esmaseks tehingu põhjuseks ongi 
turule sisenemine / turuosa suurendamine turgudel, kus Enlabs ei ole seni olnud tugevalt 
esindatud. Koondumise osaliste tegevuse geograafiline kattuvus Eestis on tehingu motiivide 
mõistes pigem juhuslik.  
 
Tehingu tulemusel ei teki mõjutatud kaubaturge KonkS § 26 lõike 2 punkti 2 ega koondumise teate 

esitamise juhendi § 8 lõike 3 tähenduses. Tehing ei põhjusta ühelgi kaubaturul kahjulikku mõju. 


