
 

 

 

 

 

 

 

 

ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE: 

(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg 1) 

Elisa Oyj (Elisa) ja Santa Monica Networks Group OÜ (SMN Grupp), Santa Monica Networks 

AS-i (SMN Eesti) väikeaktsionär Yoda OÜ ja Santa Monica Networks Oy (SMN Soome) 

vähemusosanikud sõlmisid 20. märtsil 2017. a. lepingud, mille järgi omandab Elisa 100 % SMN 

Eesti aktsiatest ja 100% SMN Soome osadest (kõik koos edaspidi nimetatud ka tehing). 

SMN Grupp ja Livonia Partners on samas teinud tehingu SMN Grupi Läti ja Leedu ühingute 

müügiks, st SMN Grupp müüb Läti ja Leedu ühingud Elisa kontserniga mitteseotud kolmandale 

osapoolele ja käesolev tehing, mille osas on esitatud koondumise teade Eesti konkurentsiametile 

ja Soome tarbija- ja konkurentsiametile, puudutab ainult SMN Grupi Eesti (ja Soome) äritegevust. 

Tehinguga omandab Elisa valitseva mõju SMN-i Eesti äritegevuse üle KonkS § 2 lg 4 mõttes ning 

lisaks ka SMN Soome äritegevuse üle (ses osas teavitati Soome tarbija- ja konkurentsiametit). 

Seega konkurentsiameti koondumist lubava otsuse ja tehingu lõpule viimise järgselt teostab SMN 

Eesti üle valitsevat mõju Elisa. Kavandatava tehingu puhul on seega tegemist koondumisega 

KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses. Antud koondumise osalised on Elisa (ettevõtja, kes omandab 

valitseva mõju ettevõtja üle) ning SMN Eesti (st SMN Grupi Eesti äritegevus) (ettevõtja, kelle üle 

omandatakse ainuvalitsev mõju). 

Elisa on Elisa kontserni emaettevõtja, mille aktsiad on noteeritud Soome börsil. Elisa kontserni 

kuulub üle 40 erineva äriühingu, sh Elisa Eesti AS (Elisa Eesti) ja lähiajal sinna lisanduv hetkel 

omandatav AS Starman (selle tänane Eesti äritegevus) (Starman). Elisa kontsern keskendub 

telekommunikatsiooni-, infokommunikatsiooni- ja online teenustele ja tal on üle 2,3 miljoni kliendi. 

Elisa kontserni äritegevus Eestis toimub hetkel läbi Elisa Eesti, lähiajal lisandub siia ka Starmani 

(Eesti) äritegevus. 

Elisa Eesti põhitegevus on (a) mobiilsideteenuste osutamine, sh mobiiltelefoni teenus ja lairiba 

interneti juurdepääsu teenus nii era- kui ka äriklientidele mobiiltelefonivõrgu vahendusel, (b) 

telefoniteenus ning fikseeritud lairiba interneti juurdepääsu teenus telefonivõrgu vahendusel 

äriklientidele ning samuti (c) telekommunikatsiooniseadmete jaemüük. Starmani põhitegevus on 

(a) televisiooniteenuste osutamine kaabellevivõrgu ja maapealsete ringhäälingusaatjate võrgu 

abil Eestis ja (b) fikseeritud lairiba interneti juurdepääsuteenuse ja telefoniteenuste osutamine 

kaabellevivõrgu kaudu eraklientidele Eestis. 

SMN Eesti (ja Soome) põhitegevus on (a) erinevate IT teenuste (eelkõige tervikliku lahendusena) 

osutamine äriklientidele ning (b) IT infrastruktuuri toodete (riistvara) müük äriklientidele. Tehingu 

eelselt on SMN Grupil äritegevus (tütarühingud) ka Lätis ja Leedus, kuid need ei ole teavitatava 

tehingu (ehk Eesti konkurentsiametile esitatud koondumise teate) objektiks. 

Koondumise peamine strateegiline ja majanduslik põhjus on Elisa soov laiendada oma tegevust 

IT teenuste valdkonda, sealhulgas mitmekesistada äriklientidele suunatud teenuste portfelli nii 

Eestis kui ka Soomes. 

Nii Elisa Eesti kui SMN Eesti osutavad IT-teenuseid kõige laiemas mõttes (st nende äritegevuste 

vahel on ses osas horisontaalne kattuvus), kuid nende IT-teenused on erinevad (konkreetsete 

teenuste osas kattuvust ei ole). Starman ei tegutse üldse IT-teenuste kaubaturul. 
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Elisa Eesti ja Starmani ning SMN Eesti tegevuste vahel on ka teatud vertikaalne seos (a) IT 

infrastruktuuri toodete (ehk nn IT-kaupade) müügi ja (b) fikseeritud interneti juurdepääsu- ja TV-

teenuse vahel (Elisa Eesti ostab mh SMN Eestilt võrguseadmeid ärikliendile püsiinterneti teenuse 

osutamiseks ning Starman ostab SMN Eestilt võrguseadmeid peamiselt oma magistraalvõrgu, 

mida ta kasutab kõikide oma fiks-võrgu baasil pakutavate teenuste osutamiseks, sh telefoni-, 

kaabeltelevisiooni- ja püsiinternetiteenus, tarbeks). 

Koondumise osaliste ühised turuosad kõigi nimetatud teenuste osas jäävad aga oluliselt alla 

koondumise juhendi § 8 lg 3 punktides 1 ja 2 nimetatud mõjutatud kaubaturgude piirmäärasid, 

mistõttu käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturud puuduvad. 


