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Koondumisele nr 11/2011 OÜ Alexela Industries / AS Reola Gaas loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
04.07.2011.a esitas OÜ Alexela Industries volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 30.06.2011.a sõlmitud aktsiate ostu-
müügilepingule omandab OÜ Alexela Industries 93,8529% AS Reola Gaas aktsiatest. 
Tehingu tulemusena omandab OÜ Alexela Industries (edaspidi tekstis Alexela 
Industries) valitseva mõju AS Reola Gaas (edaspidi tekstis Reola Gaas) üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.  
 
Konkurentsiamet avaldas 04.07.2011.a Alexela Industries ja Reola Gaas 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 osaline ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju ühe ettevõtja üle, ja KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleva koondumise osalisteks 
Alexela Industries ja Reola Gaas. 
 
Alexela Industries (registrikood 10426349) ainuosanikuks on valdusühing OÜ 
Boromir (edaspidi tekstis Boromir). Boromir üle omab valitsevat mõju Kadaka 
Varahalduse OÜ. Kadaka Varahalduse OÜ kontserniettevõtjad tegelevad järgmiste 
tegevusaladega: 
finantsalane nõustamine; 
haagiste tootmine ja müük; 
metalltöötlus; 
transporditeenuste osutamine; 
kinnisvara arendus ja müük. 
 
Koondumise teate kohaselt kuuluvad veel Boromiri valitseva mõju alla AS Alexela 
Oil (edaspidi tekstis Alexela Oil) osalusega 27%  ning OÜ Alexela Energia (edaspidi 
tekstis Alexela Energia) osalusega 100%. Alexela Oil tegeleb mootorkütuste jae- ja 
hulgimüügiga ning balloonigaasi jaemüügiga kodutarbijatele. Kuna Reola Gaasi ja 
Alexela Oili vahel vertikaalne seos on marginaalne, ei pidanud Konkurentsiamet 
antud menetlemise raames vajalikuks kontrollida, kas 27% osalus võimaldab omada 
Boromiril valitsevat mõju Alexela Oili üle või mitte. Sõltumata sellest, antud 
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menetluse raames hindas Konkurentsiamet vertikaalsed seosed koondumise osaliste 
tegevuste vahel.  
 
Alexela Industries ja Alexela Energial koondumise eelselt majandustegevus puudus.  
 
Reola Gaas (registrikood 10015238) koondumistehingu eelselt kuulub Neste 
Markkinointi Oy kaudu Neste Oil Oy valitseva mõju alla. AS Reola Gaas tegevuseks 
on auto- ja balloonigaasi hulgimüük ja gaasiballoonide täitmine, samuti teostab 
kõrvaltegevusena AS Reola Gaas vedelgaasisüsteemide projekteerimist, paigaldust ja 
hooldust. AS Reola Gaas balloonigaase müüvad jaetasandil edasi erinevad 
edasimüüjad üle Eesti. 
 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot. 
 
Koondumise osaliste 2010.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 eurot ja mõlema 
koondumise osalise käive ületas 1 917 350 eurot, 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 kaupade käibimise ala, mis 
hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Koondumise osaliste äritegevused hõlmavad kaubaturge, mis horisontaalselt ei ole 
omavahel seotud, kuid Reola Gaas kodutarbijatele mõeldud balloonigaasi hulgimüügi 
tegevus eelneb Alexela Oili tanklates teostatavale kodutarbijatele mõeldud 
balloonigaasi jaemüügile. Seega on koondumise Reola Gaasi ja Alexela Oili tegevuste 
vahel vertikaalne seos.  
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.juuli.2006.a määruse nr 69  § 8 lg 3 p 2 
kohaselt loetakse koondumisest mõjutatuks kaubaturgu, kus tegutseb üks või mitu 
koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või 
järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse 
kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste 
ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja 
ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted).   
 
Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste hinnangul 2010. aastal 
kodutarbijale mõeldud balloonigaasi hulgimüügi kaubaturu mahuks 2 000 000 eurot ja 
Reola Gaasi käive balloonigaasi kaubaturul oli ligikaudu […] eurot, mis moodustas 
turuosa […] %. Balloonigaasi jaemüügi kaubaturu mahuks oli 2010. aastal 5 000 000 
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eurot ja Alexela Oili kodutarbijale mõeldud balloonigaaside jaemüügi käive oli […] 
eurot, mis moodustas turuosa […] %.  
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda koondumise 
osaliste äritegevustega 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 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. 
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine ei 
mõjuta märkimisväärselt konkurentsiolukorda balloonigaasi hulgimüügi ja jaemüügi 
kaubaturgudel Eestis, sest ka koondumise järgselt tegutsevad nimetatud kaubaturul 
mitmed ettevõtjad ning kaubaturul toimib konkurents. 
 
Koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude 
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 OÜ Alexela Industries  ja AS Reola Gaas 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. 
  
  
Margus Kasepalu 
Raudtee- ja sideteenistuse juhataja - peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes 

 
Konkurentsiameti 25.07.2011.a otsuse nr 5.1-5/11-015 
ärakiri on samane originaaliga.  Ärakirjast on välja jäetud 
ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud 
nurksulgudega. 

   /Svetlana Ljutova/ 25.07.2011.a 


