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TietoEnator Oyj ja Kustannusosakeyhtiö

Koondumine
03.06.2005.a esitas TietoEnator Oyj ja Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt 30.05.2005.a sõlmitud osade ostumüügilepingu alusel omandavad TietoEnator Oyj ja Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti ühiselt
valitseva mõju asutatava ettevõtja (edaspidi Newco) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) §
2 lg 4 tähenduses. Samaaegselt Newco asutamisega omandab Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti
TietoEnator Oyj–lt osa TietoEnator Online-informatsiooniteenuste äritegevusest. Nimetatud
tehingud on üksteisest sõltuvad ja need viiakse läbi samaaegselt, mistõttu käsitletakse neid
käesoleva koondumise raames ühe tehinguna. Käesolev koondumine puudutab põhiliselt Soome
Vabariiki, kuna Newco ja TietoEnator Online-informatsiooniteenuste äritegevus on teate esitaja
väitel planeeritud Soome.
Antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 tähenduses ja lg 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 07.06.2005.a TietoEnator Oyj ja Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti
koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud
isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalised need ettevõtjad, kes ühiselt omandavad
valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks
TietoEnator Oyj (edaspidi TE) ja Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti (edaspidi Kauppalehti).
TE on Soomes registreeritud äriühing ja põhjamaade suurim infotehnoloogia teenuste pakkuja.
TE pakub infotehnoloogia teenuseid 20-nes erinevas riigis. Eestis on TE tegev kahe
tütarettevõtja, TietoEnator Eesti AS ja TietoEnator Support OÜ kaudu. TietoEnator Eesti OÜ
tegutseb tarkvara arenduse ja infosüsteemide loomise alal. TietoEnator Support OÜ on TE ja
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Hansapanga ühisettevõtja, mis pakub infotehnoloogia tugiteenuseid eelkõige oma suurkliendile
Hansapangale.
Kauppalehti on Soomes registreeritud meediaettevõtja, kes tegutseb majandusuudiste tootjana
ning majandusteemaliste ajalehtede kirjastaja- ja väljaandjana.
Kauppalehti kuulub Alma Media kontserni Business Information Group (BIG) divisjoni, mis on
spetsialiseerunud majandusalase informatsiooni (uudiste) tootmisele. Alma Media omandas
07.01.2005.a. 100% AS-st Kinnisvaraportaal, mis haldab Eesti juhtivat kinnisvaraportaali
City24.ee.
Kauppalehti omab äritegevust Eestis oma tütarettevõtja Balti Uudistetalituse AS kaudu, kellele
omakorda kuuluvad OÜ BNS Eesti ja ETA Uudistetalituse OÜ. OÜ BNS Eesti on Baltimaade
suurim uudisteagentuur. ETA Uudistetalituse OÜ pakub Eestis meediamonitooringu teenuseid.
TE on asutanud 100%-lise tütarettevõtja Newco, kuhu viimane on koondanud kogu oma
otsepostitusteenustega tegeleva äritegevuse. Pärast tehingu toimumist, mille tulemusena ostab
Kauppalehti TE-lt 49%-lise osaluse Newcos ning osa TE Online-informatsooniteenuste
äritegevusest, jääb TE-le otsepostitusteenuste osas alles infotehnoloogiaga seotud tegevus, mis
tähendab, et TE hakkab Newco-le pakkuma otsepostitusteenuste kliendisuhetes vajalikke
infotehnoloogia ressursse ning osutama sellekohaseid teenuseid. Nimetatud tehinguga antakse
Kauppalehtile üle teatud kasutusõigused, kaubamärk “ePortti” ja sellega seotud domeeninimed,
samuti lepingud klientide ning uudistetootjatega. Seoses eeltooduga sõlmivad Kauppalehti ja TE
osanike lepingu, millega osapooled omandavad Newco-s ühise valitsev mõju.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.
TE 2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] krooni. Kauppalehti 2004.a majandusaasta
ülemaailmne käive oli [...] krooni. Ühise ettevõtja asutanud osapooled omavad äritegevust
Eestis. Seega kuulub TE ja Kauppalehti koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja
kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti
territooriumi.
TE on Eestis tegev kahe tütarettevõtja kaudu. TietoEnator Eesti AS tegeleb tarkvara arenduse ja
infosüsteemide loomise alal. AS-ga Hansapank ühisettevõtja TietoEnator Support OÜ pakub
infotehnoloogia tugiteenuseid. Viimase suurklient on AS Hansapank, kellele TietoEnator
Support OÜ pakub kaarditerminalide, sularahaautomaatide ning arvutite hooldusteenust. TE
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konkurentideks on Eestis kõik infotehnoloogia teenuseid pakkuvad ettevõtjad nagu MicroLink
AS, Elion Ettevõtted AS, Helmes AS, Cell Networks AS jne. Kui 2003 aastal oli
infotehnoloogia teenuste koguväärtus Eesti kaubaturul hinnanguliselt 1,86 miljardit krooni, siis
koondumise osalised on seisukohal, et 2004 aastal ei ole märkimisväärseid muudatusi nimetatud
kaubaturul toimunud. Sellest lähtuvalt on ka TE osakaal 2004 aastal infotehnoloogia teenuste
kaubaturul hinnanguliselt 2%, tarkvara hoolduse ja tugiteenuste osas ligikaudu 2% ja
infotehnoloogia juhtimisteenuste pakkumise osas ligikaudu 1%.
Kauppalehti tegutseb Eestis tema omandis oleva Balti Uudistetalituse AS-i kaudu, kellele
kuuluva OÜ BNS Eesti vahendusel pakub uudiste- ja majandusteabeteenuseid Baltikumis.
Koondumise osaliste hinnangul oli ettevõtja 2004 aasta turuosa uudiste ja
informatsiooniteenuste kaubaturul 90%. OÜ BNS Eesti tähtsamad konkurendid on suuremate
päevalehtede nagu Eesti Päevaleht, Postimees ja Äripäev online-uudised turuosaga ligikaudu
10%. Kauppalehti poolt ostetav TE Online-informatsiooniteenuste äritegevus on suunatud
informatsioonitootjatele ja pakub neile terviklahendusena nii jaotuskanalit kui informatsiooni
jaotuse haldusteenuseid. Kasutajatele on see organisatsiooniväline infohankimiskanal. Onlineinformatsiooniteenustega käivad kaasas teatud infotehnoloogia rakendused, mistõttu võib
käesolevat turgu vaadelda osana laiemast infotehnoloogia kaubaturust, kuid nimetatud ettevõtja
välistel infotehnoloogia kaubaturgudel siiski ei tegutse.
Balti Uudistetalituse AS omandis olev ETA Uudistetalituse OÜ pakub Eestis
meediamonitooringu teenuseid ning ettevõtja turuosa moodustab ligikaudu 35%. ETA
Uudistetalituse OÜ tähtsaim konkurent on Observer, kelle turuosa nimetatud teenuse osas on
hinnanguliselt 45%.
Koondumise osaliste poolt asutatav ühine ettevõtja Newco hakkab tegelema otsepostitusteenuste
kaubaturul. Käesoleval juhul on tegemist kliendile suunatud tervikteenusega, mis sisaldab
materjalide väljatrüki-, postitus- ja tagasisideteenuseid. Samas võib kliendi poolt tellitud
otsepostituse terviklahendus sisaldada ka sobivate adressaatide väljavalimist avalikest
registritest ja ettevõtjate oma kliendiandmebaasidest. Newco hakkab nimetatud teenust osutama
põhiliselt Soomes ning teistele ettevõtjatele kui Kauppalehti ja TE.
Kuna Newco ja TE Online-informatsiooniteenuste äritegevused on kavandatud põhiliselt
Soome, mistõttu ei ole kaubaturu täpne piiritlemine käesoleva koondumise puhul vajalik.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise,
kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval
määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist
eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub
kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- ja
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kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 sätestatud viisil. Eestis tegutseb
mitmeid teenusepakkujaid nii infotehnoloogiateenuste kui otsepostitusteenuste turul.
Koondumine ei tekita konkurentsiprobleeme ega turgu valitsevat seisundit eeltoodud
kaubaturgudel KonkS § 13 lg 1 mõistes. Seega ei esine KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid,
mis tingiksid koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba TietoEnator Oyj ja Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti koondumisele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1).

Peeter Tammistu

