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KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

 

AS ELWO on Eestis tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusaladeks on elektrivõrkude 

projekteerimine, ehitus ja hooldus, tänavavalgustuse hooldus, elektritööd, 

elektripaigaldiste käitlemine ja mõõtmisteenused. AS-le ELWO kujunes 2015. 

majandusaasta keeruliseks ja ta kaotas majandusaasta jooksul rohkem kui 15% käibest. 

Vaatamata märgatavale kulude kokkuhoiule kujunes viimane majandusaasta 

kahjumlikuks. Seoses eelnevaga on AS ELWO otsustanud turult lahkuda ja 

põhitegevusalal tegutsemiseks vajaliku vara võõrandada. 

 

Koondumise peamiseks põhjuseks Leonhard Weissi kontserni jaoks on soov tugevdada 

oma elektrivõrkude projekteerimise, ehituse ja hoolduse alast tegevust.  

 

AS ELWO ja Leonhard Weiss Energy AS on sõlminud vara müügilepingu, mille alusel 

omandab Leonhard Weiss Energy AS AS-ilt ELWO vara, õigused, kohustused, lepingud ja 

töötajad, mille abil AS ELWO käesoleval ajal osutab ja teostab elektrivõrkude ehituse ja 

projekteerimise teenuseid, elektritöid, tänavavalgustuse hooldust, elektripaigaldiste 

käitlemist ja mõõtmisteenuseid. Seega omandab Leonhard Weiss Energy AS 

ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses AS-i ELWO osa üle. 

 

Koondumise osalisteks on Leonhard Weissi kontsern läbi Leonhard Weiss Energy ühelt 

poolt ning AS ELWO teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 2 ja 4). 

 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad. 

 

AS ELWO äritegevus Eestis 

ELWO põhitegevusalaks Eestis on elektrivõrkude ja –liinide projekteerimine, ehitus ja 

hooldus. Põhitegevused on majandusaasta aruande kohaselt järgmised: 

 

1) elektripaigaldustööd, sh sisepaigaldised; 

2) välisvõrgud ja alajaamad (kuni 110 kV); 

3) elektrikilpide komplekteerimine; 

4) käidutööd, sh tänavavalgustusvõrkude hooldus; 

5) elektri- ja valguspaigaldiste kontrollmõõtmine; 

6) küttekaabli vigade otsimine ja remont; 

7) elektripaigaldiste käit; 

8) elektripaigaldiste projekteerimine; 

9) elektripaigaldiste tehniline kontroll. 

 

ELWO põhitegevus on madal- ja keskpinge võrkude ehitus ja hooldus ning 

hoonetesisesed kaabeldustööd. 

 

Leonhard Weissi kontserni äritegevus Eestis 

Leonhard Weissi kontserni põhitegevus Eestis jaguneb kaheks. 

 

Leonhard Weiss RTE ja Leonhard Weiss Viater Ehitus tegelevad tee-ehitusega, seal 

hulgas raudteede ja trammiteede ehitamise ja hooldusega.  

 

Läbi Leonhard Weiss Energy tegutseb Leonhard Weissi kontsern Eestis elektrivõrkude 

projekteerimise, ehituse ja hoolduse kaubaturul, spetsialiseerudes kõrgepinge 

välisvõrkudele (eelkõige side- ja elektriliinide ehitamisele).  
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Koondumisega mõjutatud kaubaturud 

Leonhard Weissi kontserni ettevõtjad Eestis ei tegutse ELWO poolt müüdava kauba 

edasimüüjana ega tarnijana ja vastupidi. Seega vertikaalsed seosed koondumise osaliste 

vahel puuduvad, sest kumbki ei tegutse teise tegevusalale eelneval ega järgneval 

kaubaturul (puudub müüja-ostja suhe).  

 

Horisontaalselt kattub koondumise osaliste tegevus side- ja elektrivõrkude 

projekteerimise, ehituse ja hoolduse kaubaturul seonduvalt madal- ja keskpinge 

välisvõrkudega. Horisontaalselt kattuvad turud koondumise teate esitamise juhendi 

tähenduses puuduvad, kuna koondumise osaliste ühine turuosa ei ületa 15% asjaomasel 

kaubaturul. 

 


