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Koondumisele nr 11/2016 TRILINI ENERGY OÜ / aktsiaselts Eesti Gaas loa
andmine

1.

Koondumine

05.05.2016 esitas TRILINI ENERGY OÜ (registrikood 12817232) volitatud esindaja
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid TRILINI ENERGY OÜ,
ПАО "Газпром" (Vene Föderatsioon, registrikood 1027700070518, edaspidi tekstis
Gazprom) ja ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (Vene Föderatsioon,
registrikood 1027804862755) 13.05.2016 aktsiate ostu-müügilepingu (edaspidi Leping).
Lepingu kohaselt soovib TRILINI ENERGY OÜ omandada 50,9% A-kategooria
aktsiaseltsi Eesti Gaas (registrikood 10178905) aktsiatest, mis moodustab kokku 37,0%
aktsiaseltsi Eesti Gaas aktsiakapitalist. Aktsiate omandamisega omandab
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses TRILINI ENERGY OÜ valitseva
mõju aktsiaseltsi Eesti Gaas üle. Antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1
p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 06.05.2016 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes “Ametlikud Teadaanded“. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
2.

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 käesoleva koondumise osalisteks aktsiaselts TRILINI ENERGY OÜ (edaspidi
Trilini) ja aktsiaselts Eesti Gaas (edaspidi EG).
Trilini on äriühing, mis on asutatud EG aktsiate omandamiseks. Kuna Trilini üle omab
valitsevat mõju AKTSIASELTS INFORTAR (edaspidi Infortar) ning Trilini on asutatud
koondumise läbiviimiseks, on antud menetluses käsitletud tegeliku koondumise osalisena
Trilini emaettevõtjat Infortari, kelle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades alljärgnevatele
äriühingutele: OÜ Abante, Osaühing Mersok ja Pärdiklill OÜ, kelle üle omavad omakorda
valitsevat mõju füüsilised isikud vastavalt: Ain Hanschmidt (isikukood 36111104718), Enn
Pant (isikukood 36506260266) ja Kalev Järvelill (isikukood 36508262716). Infortari
põhitegevusala on valdusfirmade tegevus (EMTAK kood 64201). Infortar koos
tütarettevõtjatega
(edaspidi
Kontsern)
tegeleb
kinnisvara
arendusega,
finantsinvesteeringute teostamisega ning kinnisvarainvesteeringute haldamisega.

Kontsernile kuulub 36% Euroopa juhtiva laevandusettevõtja AS Tallink Grupp aktsiatest.
Lisaks tegeleb Kontsern trükiteenuste osutamisega; klaastoodete, lauanõude ja
köögitarvikute pakkumisega erinevatele toitlustusteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele ja
eraisikutele; valuutavahetusteenustega; meelelahutusautomaatidega seonduvate teenustega
ning taksoteenuste osutamisega.
Koondumise eelselt on EG valitseva mõju struktuur alljärgnev: 51,4% aktsiakapitalist
kuulub Trilinile, 37,0% Gazpromile, 10,0% Itera Latvija SIA-le ning 1,6%
väikeaktsionäridele. Koondumise eelselt põhikirja regulatsioonist tulenevate kvoorumi- ja
häälteenamuse nõuetele ning vetoõiguste tõttu üldkoosoleku ja nõukogu tasandil on Trilinil
ja Gazpromil ühine valitsev mõju EG üle.
Koondumise järgselt omandab TRILINI ENERGY OÜ valitseva mõju aktsiaseltsi Eesti
Gaas üle.
3.

Õiguslik hinnang

3.1

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Koondumise osaliste 2014. a käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise
osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub
nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
3.2

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja 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.
Käesoleva koondumise järgselt muutub EG struktuur vaid niivõrd, et ühise valitseva mõju
üks aktsionär (Gazprom) väljub ning temale kuuluva aktsiakapitali omandab teine aktsionär
(Trilini), mistõttu Trilini omandab valitseva mõju EG üle.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur oluliselt ei muutu ning koondumine ei
mõjuta konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude
täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.
3.3

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
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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 TRILINI ENERGY OÜ ja aktsiaselts Eesti 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.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu
jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet
võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada
kuni ühe aastani.
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