Ärakiri
Ärisaladused on välja jäetud

OTSUS

28.10.2008.a nr 5.1-5/08-41KO

Koondumisele nr 22/2008 Novo-Investment OÜ/Play-In Casino Group
AS loa andmine
Koondumine
15.10.2008.a esitas Novo-Investment OÜ seaduslik esindaja Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt Novo-Investment OÜ omandab 08.10.2008.a sõlmitud
aktsiate ostu-müügilepingu alusel 100% Play-In Casino Group AS aktsiatest. Nimetatud
tehingu tulemusel omandab Novo-Investment OÜ valitseva mõju Play-In Casino Group
AS üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 15.10.2008.a Novo-Investment OÜ ja Play-In Casino Group
AS koondumise teate saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Asjast
huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva
mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on
käesoleval juhul koondumise osalisteks Novo-Investment OÜ ja Play-In Casino Group
AS.
Novo-Investment OÜ (registrikood 11519998) on 31.07.2008.a asutatud äriühing, kelle
aktsiad kuuluvad Austrian Gaming Industries GmbH-le, kes omakorda kuulub Austrias
registreeritud Novomatic AG kontserni. Samasse kontserni kuulub ka Novoloto AS
(registrikood 10159983), kes tegeleb hasartmängude korraldamisega ADMIRAL
KASIINO kaubamärgi all. Käesoleval ajal on Novo-Investment OÜ-l Eesti erinevates
linnades avatud 19 mänguautomaatide saali […]mänguautomaadiga (02.10.2008). NovoInvestment OÜ emaettevõtja Austrian Gaming Industries GmbH müüb Eestis
mänguautomaate.
Play-In Casino Group AS (registrikood 10018076) tegeleb hasartmängude
korraldamisega kaubamärgi PLAY-IN all. Käesoleval ajal on ettevõtjal Eesti erinevates
linnades avatud 13 mänguautomaatide saali […]mänguautomaadiga (02.10.2008).
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Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt kahe
koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni.
Novomatic AG kontserni 2007.a majandusaasta käive Eestis oli 97,6 miljonit krooni ja
Play-In Casino Group AS-i 2007.a majandusaasta käive Eestis oli 119 miljonit krooni.
Seega ületavad koondumise osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid,
mistõttu kuulub käesolev koondumine Konkurentsiameti poolt 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 või selle osa.
Koondumise osalised tegelevad hasartmängude korraldamisega. Hasartmänguseaduse
kohaselt võimaldab hasartmäng mängija poolt panuse tegemist ja võidu saamist, mängu
tulemus määratakse täielikult või osaliselt juhuslikkusel põhineva tegevusega või sõltub
see eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest. Hasartmänguseaduse järgi
jagunevad hasartmängud järgnevalt: õnnemängud, loteriid, totod ja osavusmängud. Kuna
koondumise osaliste peamiseks tegevusalaks on kasiinode opereerimine, siis puudutab
käesolev koondumine vaid õnnemängude korraldamist ega puuduta teisi hasartmängude
liike. Õnnemängudeks on 1)mängulaual või 2)mänguautomaadil korraldatavad mängud,
mille tulemuste väljaselgitamiseks kasutatakse hasartmängude korraldamiseks
valmistatud elektroonilist, mehhaanilist või elektromehhaanilist seadet või mängu
läbiviija abi. Seega kasiinoõnnemängude puhul eristatakse kaht liiki õnnemänge sõltuvalt
kasutatavast mänguinventarist: mänguautomaatidel ja mängulaudadel mängitavad
mängud.
Mänguautomaat on hasartmängu tulemuse väljaselgitamiseks või hasartmängu
korraldamiseks valmistatud elektrooniline, mehaaniline või elektromehaaniline
mänguinventari kogum. Mängija saab valida erinevate mänguautomaatide ja erinevate
mängude vahel. Mängureeglite õppimine on suhteliselt lihtne ja mängu tulemus sõltub
juhusest, mitte taktikast, kuivõrd mängutulemuse määrab juhusest lähtuvalt
mänguautomaat.
Mängulaud on mänguinventar, mis hasartmängu korraldamiseks valmistatud lauana
võimaldab mängutulemuste määramist mehaaniliselt või hasartmängukorraldaja töötajaks
oleva krupjee või diileri vahendusel. Mängulaudadel mängimine on seltskondlik tegevus,
kuivõrd mängu juhitakse ja enamasti osalevad mängus ka teised mängijad. Mängulauas
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mängides on oluline teada reegleid ning enamikul juhtudel on lauamängude puhul suur
tähtsus kaasmängijate tegevuse analüüsimisel ja taktikal.
Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu (edaspidi EHKL) andmetel (www.ehkl.ee)
tegutseb Eestis käesoleval ajal 14 õnnemängude korraldajat (kasiinooperaatorit), neist
seitse omavad nii mänguautomaate kui mängulaudu ja ülejäänud seitse, nende hulgas
koondumise osalised, ainult mänguautomaate.
Koondumise osalised on seisukohal, et nimetatud mängudel põhinevad teenused ei kuulu
ühele kaubaturule põhjusel, et mänguautomaatidel ja mängulaudadel põhinevad teenused
ei ole tarbija jaoks eelkirjeldatud põhjustel asendatavad. Mängulaua teenuste pakkumine
nõuab ka kasiinooperaatorilt teistsuguseid sisendeid kui mänguautomaadi teenuste
pakkumine. Erinevus on ka personali kvalifikatsioonis ning teenindav personal vajab
erinevat väljaõpet. Mänguautomaatidel ja mängulaudadel mängude korraldamine on
eristatud ka hasartmängumaksuseaduse tasandil, kus nähakse ette erinevad hasartmängu
maksu määrad.
Mänguautomaatidel kasiinoõnnemänguteenuseid on eraldiseisva kaubaturuna hinnanud
ka Euroopa Komisjon 14.03.2003.a otsuses juhtumi COMP/M.3109 –
Casover/Cinven/Gala puhul ning Konkurentsiamet oma 22.03.2007.a otsuses nr 13-KO
(Olympic Entertainment Group AS/AS Kristiine Kasiino ja OÜ Casinova).
Lähtuvalt eeltoodust on käesoleva koondumise puhul mänguautomaatidel
õnnemänguteenuste osutamist käsitletud eraldiseisva kaubaturuna, kus kattuvad
koondumise osaliste tegevused.
Mänguautomaatidel kasiinoõnnemänguteenuste kaubaturu geograafiline ulatus on
määratletud Eesti territooriumiga, kuna korraldajad omavad mängukohti üle Eesti ning
teenuste osutamise tingimused on üle Eesti suures osas homogeensed.
EHKL andmetel oli Eesti mänguautomaatidel kasiinoõnnemänguteenuste osutamise
maht (käive) 2006.a 1,5 miljardit krooni ja 2007.a 1,7 miljardit krooni ning
mänguautomaatidelt tasutud hasartmängumaksu suurus 2007.a 387 miljonit krooni.
Novoloto AS ja Play-In Casino Group AS ühine turuosa mänguautomaatidel
kasiinoõnnemängudeteenuste osutamisel oli 2006.a […]% ja 2007.a […]%. Eestis
mänguautomaatidelt tasutud hasartmängumaksust tasuti 2007.a koondumise osaliste
poolt […]%.
Koondumise osalise Novo-Investment OÜ emaettevõtja Austrian Gaming Industries
GmbH, müües Eestis mänguautomaate, osaleb sellega mänguautomaatidel
kasiinoõnnemängudeteenuste osutamise kaubaturuga vertikaalselt seotud kaubaturul.
Samas vaid […]% Eesti kasiinode käsutuses olevatest mänguautomaatidest on müüdud
koondumise osalisega ühte kontserni kuuluva ettevõtja poolt.
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Seega ei ole antud koondumise puhul tegemist ei horisontaalselt ega vertikaalselt
mõjutatud kaubaturgudega majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse
nr 69 tähenduses.

Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see võib tekitada või
tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul
KonkS § 13 lg 1 järgi 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.
Novoloto AS ja Play-In Casino Group OÜ ühine turuosa käibest kujuneb koondumise
järgselt ligikaudu […] % suuruseks. Mänguautomaatide pealt tasutud hasartmängumaksu
osatähtsus, mis peegeldab mänguautomaatide arvu kasiinodes, suureneb […]%-ni.
Mänguautomaatidel kasiinoõnnemängudeteenuste kaubaturg erineb tavapärastest
kaubaturgudest selle poolest, et sellel turul tegutsevad ettevõtjad ei konkureeri omavahel
hinna osas, vaid eelkõige mängusaali asukoha, atraktiivsuse ja kasiinokülastusel loodava
üldise emotsiooni loomisega. Seepärast võivad omavahel konkureerida ka ühe kasiinoketi
mängusaalid ning tarbija jaoks säiliks piisav valikuvabadus ka juhul, kui mängusaale
opereeriks väiksem arv ettevõtjaid kui praegu. Hasartmängude korraldamisele kehtib
riiklik järelevalve, mis muuhulgas hõlmab nõudeid hasartmängukorraldajale tema
usaldusväärsuse ja aktsia- või osakapitali suuruse osas, nõudeid tegevus- ja korraldusloa
saamiseks, nõudeid mänguinventarile ja piiranguid hasartmängus osalemisel. Käesoleval
ajal iseloomustab kasiinoõnnemängude korraldamist tihe konkurents ja isegi turu
üleküllastumine, millest tingituna võib täheldada avalikkuse ja seaduseandja survet
hasartmängu nõudluse stimuleerimise vähendamise ja kasiinooperaatoritele rakendatavate
nõuete karmistamise suunas.
Mänguautomaatidel kasiinoõnnemängudeteenuste turul omab liidripositsiooni Olympic
Entertainment Group AS üle […]%-lise turuosaga. Lisaks tegutseb turul mitmeid teisi
hasartmängude korraldajaid, nagu CityClub OÜ (turuosa […]%) ning AS IMG Kasiinod,
AS Videomat Casino Group, MC Kasiinod AS jt, kelle turuosad on alla […]%.
Arvestades hasartmängude korraldamise kaubaturu eripära, reguleeritust ja konkurentide
arvu mänguautomaatidel kasiinoõnnemänguteenuste osutamisel ning nende turuosasid ei
tekita käesolev koondumine olukorda, kus koondumise osaliste positsioon võimaldaks
neil sellel kaubaturul tegutseda KonkS § 13 lg 1 mõistes sõltumatult konkurentidest.
Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis
tingiksid koondumise keelamise.
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:
Anda luba Novo-Investments OÜ ja Play-In Casino Group AS koondumisele

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse
teatavakstegemisest.

Märt Ots
Peadirektor

Ärakiri on originaaliga samane.
Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud […].
Ametliku kinnituse kuupäev ja allkiri:
29.10.2008
/Svetlana Ljutova/

