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Koondumisele nr 20/2011 AS Alexela Energia / Toomas Tamm /
Raivo Tamm / OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad loa andmine
Koondumine
23.12.2011.a esitas AS-i Alexela Energia (edaspidi Alexela Energia) volitatud
esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Alexela
Energia ning füüsilised isikud Toomas Tamm ja Raivo Tamm 20.12.2011.a osade
müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt omandab Alexela Energia 50%ilise osaluse OÜ-s Kiviõli Keemiatööstuse Varad (edaspidi Kiviõli KTV).
Tehingu tulemusena kuulub Kiviõli KTV Alexela Energia, Toomas Tamme ja Raivo
Tamme ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 27.12.2011.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 3 järgi on koondumise osalisteks füüsilised isikud või ettevõtjad,
kes ühiselt omandavad 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 valitsev mõju
omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks Alexela Energia, Toomas Tamm, Raivo Tamm ja
Kiviõli Keemiatööstuse Varad.
Alexela Energia (registrikood 12032672) on Eestis registreeritud valdusettevõtja, mis
omab koondumise teate kohaselt 60%-ilist osalust AS-is Reola Gaas. AS Reola Gaas
tegeleb auto- ja balloonigaasi hulgimüügi ja gaasiballoonide täitmise, samuti
vedelgaasisüsteemide projekteerimise, paigalduse ja hooldusega. Koondumise teate
kohaselt omab Alexela Energia 27,6%-ilist osalust AS-is Alexela Oil, mis tegeleb
mootorikütuste jae- ja hulgimüügiga.

2

Alexela Energia aktsiad kuuluvad 100%-iliselt Osaühingule Boromir, mille üle omab
valitsevat mõju Kadaka Varahalduse AS. Kadaka Varahalduse AS-i üle omab
valitsevat mõju füüsiline isik Heiti Hääl.
Kadaka Varahalduse AS tegeleb
finantsinvesteeringute ja kinnisvara haldusega ning tema valitseva mõju alla kuuluvad
ettevõtjad tegelevad kinnisvara arenduse ja müügiga, autohaagiste tootmise ja
müügiga ning lennukiga reisijateveoteenuse osutamisega tellimuslendude sektoris.
Füüsilised isikud Toomas Tamm (isikukood 34903212230) ja Raivo Tamm
(isikukood 37009132235) omavad koondumise eelselt ühist valitsevat mõju Kiviõli
KTV üle. Koondumise teate kohaselt kuulub Toomas ja Raivo Tammele ka peamiselt
autotranspordiga tegelevad äriühingud (Osaühing T.R. Tamme Auto). Toomas
Tamme kaudse valitseva mõju alla kuulub Aqva Hotels OÜ, mis osutab spaa- ja
majutusteenuseid (Rakveres asuv Aqva Hotel & Spa).
Kiviõli KTV (registrikood 11873754) on Eestis registreeritud valdusettevõtja, mille
tütarettevõtjad on Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing ja 2011.a oktoobris asutatud
KKT Varad OÜ. Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing tegeleb põlevkivi kaevandamise,
kaevandatud põlevkivist õlisaaduste tootmise ja müügiga ning soojus- ja
elektrienergia tootmise ja müügiga.
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.
Ettevõtjate 2010.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja koondumise osaliste
Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 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 (edaspidi asendatavate) kaupade
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Alexela Energiaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad auto- ja
balloonigaasi hulgimüügi ja gaasiballoonide täitmise, vedelgaasisüsteemide
projekteerimise, paigalduse ja hooldusega, finantsinvesteeringute ja kinnisvara
haldusega, kinnisvara arenduse ja müügiga, autohaagiste tootmise ja müügiga ning
lennukiga reisijateveoteenuse osutamisega tellimuslendude sektoris. Toomas ja Raivo
Tammele kuuluvad äriühingud tegelevad autotranspordi ning spaa- ja majutusteenuste
osutamisega. Kiviõli KTV tütarettevõtja Kiviõli Keemiatööstuse Osaühing tegeleb
põlevkivi kaevandamise, kaevandatud põlevkivist õlisaaduste tootmise ja müügiga
ning soojus- ja elektrienergia tootmise ja müügiga Seega koondumise osaliste
tegevuste vahel horisontaalset kattuvust ei teki.
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Alexela Energia omab 27,6%-ilist osalust AS-is Alexela Oil, mis tegeleb
mootorikütuste jae- ja hulgimüügiga. Antud koondumise kontrollimise puhul ei ole
vajadust hinnata, kas 27,6%-iline osalus annab Alexela Energiale valitseva mõju,
kuna Alexela Oili tegevusalad ei kattu horisontaalselt teiste koondumise osaliste
tegevusaladega ning võimaliku vertikaalse seose mõju on marginaalne.
Koondumise teate kohaselt on teatud vertikaalne seos koondumise osaliste tegevuste
vahel. Kiviõli KTV müüb Kiviõli Keemiatööstuse Osaühingu poolt toodetud
põlevkiviõlitooteid, mida transporditakse ostjani autotransporti kasutades. Toomas ja
Raivo Tammele kuuluv ettevõtja Osaühing T.R. Tamme Auto osutas
autotransporditeenuseid Kiviõli KTV-le. Samas ei avalda käesolev koondumine, st
Alexela Energia lisandumine Kiviõli KTV omanikeringi, mingit mõju nimetatud
vertikaalsele seosele ning arvestades asjaolu, et koondumise teate kohaselt
eksporditakse 95% Kiviõli Keemiatööstuse Osaühingu toodangust kolmandast isikust
vahendaja kaudu Eestist välja, puudub käesoleval koondumisel vertikaalne mõju
põlevkiviõlitoodete müügi kaubaturule ja autotransporditeenuste osutamise
kaubaturule Eestis.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt
mõjutatud kaubaturge ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul
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 olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis
horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning 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 AS Alexela Energia / Toomas Tamm / Raivo Tamm / OÜ Kiviõli
Keemiatööstuse Varad koondumisele.
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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.
/allkirjastatud digitaalselt/
Märt Ots
Peadirektor
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