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Koondumise lühikokkuvõte 

KonkS § 19 lg 1 p-3 järgi on koondumine muuhulgas ettevõtjate poolt ühise valitseva 
mõju omandamine teise ettevõtja üle.  
Alexela Group OÜ (Alexela Group) sõlmis 2012.a detsembris Boromir OÜ-ga AS-i Alexela 
Energia (Alexela Energia) aktsiate müügilepingu. Alexela Energia sõlmis 2012.a 
detsembris Baltic International Trading OÜ-ga (BIT) AS-i Alexela Oili (Alexela Oil) 
aktsiate, OÜ Pakrineeme Sadama osade ning OÜ Balti Gaas osade müügilepingud. 
Viidatud müügilepingud jõustuvad pärast Konkurentsiameti poolse koondumiseks 
positiivse loa saamist, mille järgselt toimub nimetatud ühingute aktsiate ja osade 
omandiõiguse üleandmine vastavalt Alexela Groupile ning Alexela Energiale.  
Seega saab käesoleva tehingu järgselt Alexela Groupile kuuluma 100% Alexela Energia 
aktsiatest ja läbi viimase ka 77,6% Alexela Oili aktsiatest, 100% OÜ Pakrineeme Sadama 
ning 90% OÜ Balti Gaas osadest. 
Samuti toimub käesoleva tehingu raames Alexela Groupi osakapitali suurendamine, 
misläbi omandab Igor Bidilo 36,42% Alexela Groupi osadest ja Heiti Hääl jääb omama 
36,924% Alexela Groupi osadest. Heiti Hääl ja Igor Bidilo saavad ühise valitseva mõju 
Alexela Groupi üle ning seeläbi ka Alexela Energia ja Alexela Oili üle. 
Alexela Group kuulub enne käesolevat koondumistehingut Heiti Hääle valitseva mõju alla.  
Seega kokkuvõttes on käesolevas koondumise teates kirjeldatav koondumine Heiti Hääle 
ja Igor Bidilo poolt ühise valitseva mõju omandamine Alexela Groupi üle, sh Alexela 
Energia ja Alexela Oili, st valitseva mõju omandamine KonkS § 19 lg 1 p-i 3 mõttes.  
Alexela Groupi ühingud tegutsevad erinevates majandusvaldkondades, muuhulgas 
järgmiste tegevusaladega: 

- soojus- ja elektrienergia toomine ning müük Ida-Virumaal, 
- põlevkiviõlist õlitoodete tootmine ja hulgimüük, 
- vedelgaasi jae- ja hulgimüük, 
- haagiste tootmine ja müük,  
- metallitöötlus,  
- finantsalane nõustamine,  
- kinnisvara arendus ja müük.  

 
Igor Bidilol on osalus Eestis registreeritud ühingutes BaltKaz Holdings OÜ ja Baltic 
International Holding OÜ, millel mõlemal aga puudub majandustegevus. Igor Bidilol on 
lisaks osalus ja valitsev mõju Eestis registreeritud äriühingus [...], mis tegeleb 
naftatoodete ja kemikaalide ostu-müügiga, kes aga 2011.a jaanuarist otsustas lahkuda 
Eesti turult ning ei oma majandustegevust Eestis asuvale ostjale osutatavate 
teenuste/toodete müügis alates nimetatud ajast. 
Koondumisega seotud osapoolte tegevusalade olemusest tulenevalt on Heiti Hääle, Igor 
Bidilo ja Alexela Groupi kontserni kuuluvate ettevõtete tegevused kattuvad 
horisontaalselt vaid mootorikütuse jaemüügi kaubaturul, kuid nende ühine turuosa 
nimetatud kaubaturul kokku jääb alla mõjutatud kaubaturu piirmäära. Veelgi enam, 
siinkohal on oluline märkida, et koondumise osaliste tegevuste vaheline reaalne seos 



 

2 

 

piirdub tegelikkuses sellega, et kõnealuse koondumise järgselt suureneb ühe koondumise 
osalise osalus teises osalises. 
Seega puuduvad käesoleval koondumisel potentsiaalselt mõjutatud horisontaalne või 
vertikaalne kaubaturg.  
 


