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Koondumisele nr 6/2012 Atea Baltics UAB / NG Infra OÜ loa
andmine
Koondumine
23.05.2012.a esitas Atea Baltics UAB (edaspidi Atea) volitatud esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Atea ja Net Group OÜ
18.05.2012.a aktsiate ostu-müügilepingu (edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt
omandab Atea 100%-ilise osaluse äriühingus NG Infra OÜ (edaspidi NG Infra).
Tehingu tulemusena kuulub NG Infra OÜ Atea Baltics UAB 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 23.05.2012.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 valitsev mõju
omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Atea ja NG Infra.
Atea (registrikood 300125003) on Leedus registreeritud valdusäriühing, mis kuulub
Norras registreeritud äriühingu Atea ASA kontserni. Atea kontsern on Põhjamaades
ja Baltikumis tegutsev IT infrastruktuuri toodete ja teenuste pakkuja, omades
äritegevust Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Atea juhib Atea
ASA kontserni tegevust Baltikumis ning tegutseb Eestis oma tütarettevõtja AS-i Atea
kaudu. AS Atea tegeleb IT infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse ning IT-teenuste
osutamisega, samuti nõrkvoolu- ja turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja
hooldusega.
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NG Infra (registrikood 12264106) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab
koondumise eelselt valitsevat mõju Osaühing Net Group. NG Infra osutab IT
infrastruktuuriga seotud teenuseid, tarnides kliendile vajalikud seadmed ja pakkudes
vahendite hoolduse teenust. NG Infra poolt pakutavad IT infrastruktuuri lahendused
võib jagada nelja suuremasse alagruppi: serverikeskused, arvutitöökohad,
kontoriseadmed (nt printerid) ja kõneside lahendused (IP telefonilahendused).
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 2011.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.
Euroopa Komisjon ei ole oma otsustes pidanud vajalikuks IT teenuste osas
kaubaturgu täpselt määratleda, märkides siiski, et kaubaturgu võib jagada
alamturgudeks lähtudes IT valdkonna analüütiku Gartneri ettepanekutest. Gartneri
jaotus hõlmab 6 segmenti: 1) riistvara hooldus; 2) tarkvara hooldus; 3)
konsultatsiooniteenused; 4) arendus- ja integratsiooniteenused; 5) IT juhtimine (nn
outsourcing) ja 6) äriprotsesside juhtimisteenused (nn business process outsourcing).
Koondumise teate kohaselt on nii Atea kui ka NG Infra tegevad IT toodete ja teenuste
müügi valdkonnas, spetsialiseerudes eelkõige IT infrastruktuuri (riistvara) toodete
müügile ja hooldusele. Seega tekib käesoleva koondumise puhul horisontaalne
kattuvus koondumise osaliste tegevuste vahel IT infrastruktuuri toodete müügi ja
hoolduse osas.
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda IT infrastruktuuri
toodete müügi ja hoolduse valdkonnas mistahes kaubaturu määratluse korral, ei ole
kaubaturu täpne piiritlemine vajalik ning analüüsitakse konkurentsiolukorda IT
infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse kaubaturul Eestis, st lähtudes kitsamast
kaubaturu piiritlusest.
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 15protsendilise ühise turuosa.
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Koondumise teate kohaselt oli Statistikaameti andmetel ja koondumise osaliste
hinnangul1 IT infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse kaubaturu kogumaht Eestis
2010.a2 u 417 miljonit eurot. Atea müügitulu IT infrastruktuuri toodete müügi ja
hoolduse kaubaturul Eestis moodustas 2010.a […] miljonit eurot ja turuosa [0-5]%.
NG Infra müügitulu IT infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse kaubaturul Eestis
moodustas 2010.a [...] miljonit eurot ja turuosa [0-5]%. 2011.a oli IT infrastruktuuri
toodete müügi ja hoolduse kaubaturu maht koondumise osaliste hinnangul u 453
miljonit eurot ning Atea turuosa u [0-5]% ja NG Infra turuosa u [0-5]%. Koondumise
osaliste turuosad kokku IT infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse kaubaturul
Eestis moodustasid 2010.a u [0-5]% ja 2011.a hinnanguliselt [0-5]% 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 IT infrastruktuuri toodete müügi ja hoolduse
kaubaturul Eestis moodustasid 2010.a u [0-5]% ja 2011.a hinnanguliselt u [0-5]%.
Koondumise teate kohaselt tegutseb nimetatud kaubaturul mitmeid ettevõtjaid,
suuremate konkurentidena on nimetatud Elion Ettevõtted AS (turuosa u [0-5]%),
Bytelife Solutions OÜ (turuosa u [0-5]%), IT Grupp AS (turuosa u [0-5]%) ning
Uptime OÜ (turuosa u [0-5]%).
Koondumise teate kohaselt on koondumise peamiseks põhjuseks muutus OÜ Net
Group senises strateegias. OÜ Net Group kavatseb keskenduda tarkvaraarendusele ja
programmeerimisele ning otsustas võõrandada IT infrastruktuuriga seotud teenuste
osutamise äritegevuse.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu kaubaturu struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt
konkurentsi. 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
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http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp , info- ja sidetehnika hulgimüük + osa
programmeerimise, konsultatsioonide jms äritegevuse käibest.
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Käesoleva koondumise puhul on analüüsitud konkurentsiolukorda lähtudes 2010.a andmetest, kuna
andmed kaubaturu kogumahu kohta 2011.a ei olnud käesolevale koondumisele loa andmise otsuse
tegemise hetkel veel kättesaadavad, viidatud on vaid koondumise osaliste hinnangule.
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Otsustan:
anda luba Atea Baltics UAB ja NG Infra OÜ 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.
/allkirjastatud digitaalselt/
Märt Ots
Peadirektor
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