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OTSUS          25.06.2009.a nr 5.1-5/09-0029   
 
 
Koondumisele nr 8/2009 Aktsiaselts HELMES / AS MicroLink Eesti 
osa loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
10.06.2009.a esitas Aktsiaseltsi HELMES volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Aktsiaselts HELMES ja AS MicroLink 
Eesti 03.06.2009.a ettevõtete müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt 
omandab Aktsiaselts HELMES osa AS-i MicroLink Eesti äritegevusest – 
tarkvaraarenduse ja finantstarkvaraga tegelevad üksused. 
 
Tehingu tulemusena kuulub AS MicroLink Eesti osa Aktsiaseltsi HELMES valitseva 
mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul 
on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 11.06.2009.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes  
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende 
osade üle. 
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa 
üle valitsev mõju omandatakse.   
Seega on koondumise osalisteks Aktsiaselts HELMES (edaspidi Helmes) ja AS 
MicroLink Eesti (edaspidi MicroLink Eesti). 
 
Helmes (registrikood 10364097) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab 
valitsevat mõju Osaühing DSVH, mille ainuosanik on füüsiline isik Jaan Pillesaar.  
Helmes tegeleb tarkvaraarenduse ja sellega seotud haldus- ja tugiteenustega ning IT 
projektide juhtimise, konsulteerimise ja teostamisega.   
 
MicroLink Eesti (registrikood 10111249) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle 
omab valitsevat mõju Aktsiaselts Eesti Telekom.  Aktsiaseltsi Eesti Telekom 
aktsiatest 60,12% kuulub Rootsis registreeritud äriühingule Baltic Tele Aktiebolag, 
24,17% Rahandusministeeriumile, 12,71% avalikele investoritele ning 3% 
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Arengufondile.  MicroLink Eesti tegeleb riist- ja tarkvara müügi ning IT teenuste 
osutamisega, sh püsiteenuste (serverite ja arvutitöökohtadega seotud teenused) ja 
projektipõhiste teenuste (IT infrastruktuuri lahenduste koostamine ja integratsioon, 
majandus- ja dokumendihaldustarkvara juurutus, tarkvaraarendus, IT 
konsultatsioonid) osutamisega.  Käesoleva koondumisega omandatakse MicroLink 
Eesti üksused, mille tegevusaladeks on tarkvaraarendus (inglise k. software 
development, edaspidi SWD üksus) ja majandustarkvara (inglise k. Enterprise 
Resource Planning, edaspidi ERP üksus). 
 
 
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.   
 
Ettevõtjate 2008.a käive Eestis oli kokku üle 100 miljoni krooni ja koondumise 
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 30 miljonit krooni, mistõttu 
kuulub nimetatud 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 (edaspidi asendatavate) kaupade 
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
SWD üksus tegeleb tarkvaraarendusega, mis hõlmab tarkvaralahenduste arendamist ja 
rakendamist, programmeerimist, litsentside müüki, hooldust, veebiteenuseid jne.   
 
ERP üksuse tegevus on seotud majandustarkvaraga (edaspidi ERP), mis hõlmab 
raamatupidamise, finantsarvestuse ja eelarvestamise tarkvara (tooted SAP ja Dynamix 
AXAPTA).  ERP üksus tegeleb toodete litsentside müügi, hoolduse, 
konsultatsioonide, rakendusteenuse ja arendusega. 
 
Ka Helmes tegeleb tarkvaraarendusega ning seega tekib horisontaalne kattuvus 
koondumise osaliste tegevuste vahel tarkvaraarenduse osas.  ERP tarkvaralahenduste 
pakkumisega Helmes koondumise eelselt tegelenud ei ole ning koondumisega 
omandatavad tooted SAP ja AXAPTA on koondumise teate kohaselt uued tooted 
Helmese ärirakenduste portfellis.  Vähesel määral on  Helmes pakkunud ERP alla 
kuuluvaid ärirakendusi MS Dynamics NAV/AX läbiallhanke ehk koostöös teise 
ettevõtjaga, osutades ise projektijuhtimisteenust.  
 
Euroopa Komisjon (edaspidi Komisjon) ei ole oma otsustes pidanud vajalikuks täpselt 
määratleda kaubaturgu IT teenuste osas, märkides siiski, et kaubaturgu võib jagada  
alamturgudeks lähtudes IT valdkonna analüütiku Gartneri ettepanekutest.  Üheks 
selliseks alamturuks on ka tarkvaraarenduse kaubaturg.  Ärirakenduse tarkvara 
(inglise k. Enterprise Application Software) osas leidis Komisjon (juhtum nr 
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COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) ärirakenduste tarkvara kaubaturg hõlmab 
mitmeid erinevaid tarkvarakategooriaid, sh ERP.  ERP kategoorias omakorda võib 
eristada kolme tarkvarasegmenti, nimelt finantsjuhtimise (Financial Management 
Systems), personalijuhtimise (Human Resources) ning projektijuhtimise (Enterprise 
Project Management) tarkvara.  Nimetatud segmendid jagunevad omakorda kaheks 
alamsegmendiks (nimelt suurtele ettevõtjatele suunatud lahendused ning väiksematele 
ettevõtjatele suunatud lahendused, mis igaüks moodustavad eraldi kaubaturu.   
 
Kuna Helmes tegeleb küll ärirakendustega, kuid mitte ERP tarkvaraga, siis võttes 
aluseks Komisjoni kaubaturu määratlused ning koondumise osaliste poolt esitatud 
informatsiooni, nimetatud valdkonnas koondumise osaliste tegevuste vahel 
horisontaalset kattuvust ei teki. 
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda tarkvaraarenduse 
kaubaturul ja ERP kaubaturul mistahes kaubaturu määratluse korral, ei ole kaubaturu 
ja geograafilise turu täpne määratlemine vajalik ning analüüsitakse 
konkurentsiolukorda tarkvaraarenduse kaubaturul Eestis. 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste hinnangul tarkvaraarenduse 
kaubaturu maht Eestis 2008.a u […] krooni.  2008.a oli Helmese käive 
tarkvaraarenduse kaubaturul u […] krooni ning turuosa u […]%. MicroLink Eesti 
käive tarkvaraarenduse kaubaturul oli 2008.a u […] miljonit krooni ning turuosa u 
[…]%.  Koondumise osaliste turuosad kokku tarkvaraarenduse kaubaturul 
moodustasid 2008.a [<15]% ning seega ei ole tegemist horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuga. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või 
tugevnemise kaudu. 
 
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 olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal 
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Koondumise osaliste turuosad kokku tarkvaraarenduse kaubaturul moodustasid 
2008.a [<15]%.  
 
Koondumise teate kohaselt on koondumise osaliste suurimateks konkurentideks 
tarkvaraarenduse kaubaturul AS WebMedia, Logica Eesti AS, TietoEnator Eesti AS, 
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Datel AS, OÜ Net Group, Cybernetica AS, AS Fujitsu Services, Icefire OÜ, 
Proekspert AS ja Andmevara AS.   
 
Koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturu 
struktuur.  Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat 
seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  Seega ei esine käesoleva koondumise puhul 
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
Otsustan: 
 
 
Anda luba Aktsiaselts HELMES / AS MicroLink Eesti osa 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurentsiameti 25.06.2009.a otsuse nr 5.1-5/09-0029 ärakiri 
on samane originaaliga.  Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, 
vastavad kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. 
 
   /Külliki Lugenberg/ 26.06.2009.a 

 
 
 


