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LÜHIKOKKUVÕTE 
 
Seoses turuosa pideva vähenemisega on AS Jõgeva Elamu senine omanik AS Petromaks 
Spediitori otsustanud väljuda jäätmekäitluse alasest majandustegevusest. AS Eesti 
Keskkonnateenused on huvitatud AS Jõgeva Elamu valduses olevatest masinatest ja 
seadmetest, ning sellest tulenevalt tegi pakkumise jäätmekäitlusettevõtte ülevõtmiseks. 
Muudest tegevusvaldkondadest ei ole AS Eesti Keskkonnateenused huvitatud, mistõttu 
muudel tegevusaladel tegutsev ettevõtte osa koondumistehingu raames üle ei lähe. 
 
AS Eesti Keskkonnateenused ühelt poolt ja Petromaks Spediitori AS teiselt poolt on 
sõlminud aktsiate müügilepingu, mille kohaselt lepiti kokku AS Jõgeva Elamu 250 aktsia 
(ISIN EE3100038837) nimiväärtusega 100 eurot aktsia müümises AS-ile Eesti 
Keskkonnateenused. Tehingu tulemusena omandab AS Eesti Keskkonnateenused kõik 
aktsiad, so 100% AS Jõgeva Elamu aktsiakapitalist. Lepingu alusel omandab AS Eesti 
Keskkonnateenused seega valitseva mõju AS Jõgeva Elamu üle konkurentsiseaduse § 2 
lg 4 punkti 1 tähenduses, millest tulenevalt on tegemist koondumisega 
konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 
 
AS Jõgeva Elamu peamiseks tegevusalaks on elamuhaldus (kommunaalmajandusega 
seonduvad teenused) ning teiseks tegevusalaks olmejäätmete kogumine ja vedu, sh 
vähesel määral ka jäätmekonteinerite rent ja müük. Elamuhaldusega tegelev ettevõte ei 
lähe Lepingu alusel AS-ile Eesti Keskkonnateenused üle. 
 
AS Eesti Keskkonnateenused on jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõte, mis osutab 
teenuseid üle Eesti. AS Eesti Keskkonnateenused peamisteks tegevusaladeks on: 
 
• Jäätmete ja sekundaarsete toormete kogumine, transportimine ja vedu, ning 

sellega seonduvad tegevused nagu konteinerite rentimine ja müük; 
• Tänavate haljasalade ja kalmistute hooldus ja korraldamine. 
 
AS Eesti Keskkonnateenused on valitseva mõju kaudu seotud Alexela Group OÜ-ga, kuid 
ülejäänud grupi ettevõtjatega AS-i Jõgeva Elamu majandustegevuses kattuvus puudub.  
 
Vertikaalsed seotud kaubaturud puuduvad. Koondumise osaliste majandustegevuses on 
horisontaalne kattuvus järgmistel kaubaturgudel: 
 

1) olmejäätmete kogumine ja transportimine Eestis, 
2) Jäätmekonteinerite rentimine ja müük Eestis. 

 
Tulenevalt Jõgeva Elamu AS üliväikesest turuosast, on koondumise võimalik mõju 
mistahes kaubaturule marginaalne. 


