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Koondumisele nr 7/2010 EVF I Investments S.a.r.l., Webmedia S.A
ja AS WMG HC loa andmine
Koondumine
Konkurentsiamet on 28.07.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt
20.07.2010 sõlmitud aktsiate müügilepingule EVF I Investments S.a.r.l. (edaspidi
EVF)) omandab 36,01% AS WMG HC (edaspidi WMG) aktsiatest. Tehingu tulemusel
saavutavad EVF ja Webmedia
Webmedia S.A ühise valitseva mõju WMG üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 28.07.2010 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta
teate väljaandes
ljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 p 3 järgi onn koondumise osaliseks füüsilised isikud või ettevõtjad,
ettevõtja kes
ühiselt omandavad valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või
nende osade üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle või
kelle osa üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise
osalisteks EVF, Webmedia S.A ja WMG.
EVF on Luxemburgis registreeritud investeerimisfond. EVF-i
EVF i ainuosanikuks on
[…………………],, mis kuulub omakorda investeerimisettevõtjale [……].
[……] Viimasele
kuulub kokku 7 investeerimisfondi ning nende poolt omatavad ettevõtjad tegutsevad
Poolas, Rumeenias,
enias, Tšehhis, Slovakkias ja Balti riikides. Eestis tegutsevatest
ettevõtjatest omab [……………] investeerimisfondi [……….] portfelli kuuluvat
reisifirmat Novatours OÜ. EVF omab osalusi viies Poola ja ühes Rumeenia ettevõtjas,
mille tegevusaladeks on adresseerimata
adresseerimata posti kättetoimetamine, kosmeetikatoodete
turustamine, IT allhanked, restoranide ja klubide majandamine, nabanöörivere pank,
töövahendus.
Webmedia S.A on ettevõtja, mis koondumise eelselt omab ainuvalitsevat mõju WMG
üle. Peale koondumise jõustumist tekib Webmedia S.A-l ja EVF-il
il ühine valitsev
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mõju WMG üle. Webmedia S.A on valdusühing, mille emaettevõtjaks on
[……………]. Viimase üle omakorda omab valitsevat mõju […………], mis omab ka
teisi tütarettevõtjaid. […………] kontserni kuuluvate ettevõtjate äritegevuseks on
investeerimistegevus, elukindlustusteenuste ja pensionikindlustuse pakkumine ning
investeerimisalane nõustamine ja finantsplaneerimisteenuse osutamine. Nimetatud
teenused on piiriülesed ning neid pakutakse erinevates Euroopa riikides. Seisuga juuni
2009 müüs […………] oma teenuseid klientidele 10 Euroopa riigis. Lisaks WMG-le
omab Webmedia S.A Leedus tütarettevõtjat […….], millel äritegevus puudub.
WMG on AS-i Webmedia Group emaettevõtja. AS Webmedia Group omab omakorda
valitsevat mõju järgmiste ettevõtjate üle: AS Webmedia, Changelogic OÜ, Medwedia
Upside OÜ, UAB Webmedia (Leedu), SC Beenz Grup SRL (Rumeenia), WM Serbia
DOO, Webmedia Egipt, UAB Euritecha. Kontserni tegevusalade hulka kuuluvad
tarkvara väljatöötamine (sh tarkvaraarendus teenusena), tarkvaraalased- ja
ärikonsultatsioonid, tootearendus ja müük ning investeerimine mittelitsentseeritavatel
tegevusaladel.
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.
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad
100 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad
kummalgi 30 miljonit krooni.
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 muuhulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
WMG on IT-teenuseid osutav ettevõtja. AS-i Webmedia Group 2009. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruande tegevusaruande kohaselt teeniti suurem osa
ärituludest tarkvaraarendusprojektidest ning nendega seotud tugiteenustest, seda
peamiselt telekommunikatsiooni-, tervishoiu- ja finantssektorites, nii era- kui avalikus
sektoris.
Webmedia S.A, kui koondumise eelselt WMG üle ainuvalitsevat mõju omava
ettevõtja, peamiseks äritegevuseks Eestis ongi WMG kontserni kuuluvate ettevõtjate
poolt osutatavad teenused. Lisaks pakub […………] kontserni kuuluv [……………]
Eestis piiriüleseid elukindlustusteenuseid.
EVF on investeerimisettevõtja ning temaga samasse kontserni kuulub hulgaliselt
erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid. WMG-ga samas valdkonnas ehk ITteenuste alal tegutseb nendest kaks ettevõtjat: […….] (Poola) ja [………..]
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(Rumeenia). Eestis omab EVF-iga samasse kontserni kuuluvatest ettevõtjatest
äritegevust reisikorraldaja Novatours OÜ ja […………..] (klaaside tootmine
sõidukitele).
Eelnevast järeldub, et koondumise osaliste horisontaalselt kattuvad äritegevused
leiavad aset geograafiliselt erinevates piirkondades ning mõlema koondumise osalise
Eesti äritegevused hõlmavad ärisektoreid, mis ei ole omavahel seotud ei
horisontaalselt ega vertikaalselt. Seetõttu, kuna käesolev koondumine ei mõjuta
oluliselt konkurentsiolukorda koondumise osaliste äritegevuse valdkondadega seotud
kaubaturgudel Eestis mistahes kaubaturu määratluse korral, ei ole kaubaturgude täpne
piiritlemine antud juhul vajalik.
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 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt turustruktuuri ega konkurentsiolukorda
mitte ühelgi koondumise osaliste äritegevusega seotud kaubaturul. Samuti puuduvad
antud koondumise puhul mõjutatud ja seotud kaubaturud koondumise teate esitamise
juhendi (majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006. a määrus nr 69) § 8
lõigete 3 ja 4 tähenduses. Seetõttu ei tekita antud koondumine turgu valitsevat
seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ühelgi kaubaturul, kus tegutsevad käesoleva
koondumise osalised, ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid
koondumise keelamise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
otsustan:
anda luba EVF I Investments S.a.r.l., Webmedia S.A ja AS WMG HC
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

26.08.2010 otsuse nr 5.1-5/10-026 ärakiri on
samane originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud
ärisaladused, vastavad kohad on tekstis
tähistatud nurksulgudega.
/Veiko Ilves/ 30.08.2010

