ÄRISALADUSTETA KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
(Koondumise teate esitamise juhendi § 5 lg 1)
OOO Газпромнефть Марин Бункер (GPN-MB) ning NT Marine AS (NTM) sõlmisid tehingu, millega
GPN-MB omandab NTMilt NTMi Eesti jaetasandi punkerdamise äritegevuse, sealhulgas 100% NTMi
tütarettevõtja Baltic Marine Bunker ASi (BMB) aktsiatest (vastavalt kontekstile: Target või tehing).
Seega omandab GPN-MB ainuvalitseva mõju Target’i üle konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses ja
tehingujärgselt teostab Target’i üle valitsevat mõju NTMi asemel GPN-MB. Järelikult on kavandatava
tehingu puhul tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 2 p 2 tähenduses. Koondumise
osalised on GPN-MB (ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ettevõtja ja ettevõtja osa üle), NTM
(ettevõtja, kelle osa üle omandatakse valitsev mõju) ja BMB (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev
mõju). Isik, kes loovutab valitseva mõju, on NTM.
GPN-MB on OAO Газпромнефть (GPN) tütarettevõtja, mis on omakorda OAO Газпром (Gazprom)
tütarettevõtja. Gazprom on üleilmne energiaettevõte; tema peamised tegevusvaldkonnad on gaasi,
gaasi kondensaadi ja naftatoodete geoloogiline uurimine, tootmine, transport, ladustamine, töötlemine
ja müük ning sooja- ja elektrienergia tootmine ja turustamine. GPN koos umbes 80 tütarettevõtjaga on
vertikaalselt integreeritud naftaettevõte; tema tegevus on keskendunud toornafta ja gaasi uurimisele,
arendusele, tootmisele ja müügile, aga ka nafta rafineerimisele ja naftatoodete turustamisele. GPNMB tarnib punkrikütust mere- ja jõelaevadele: tema põhitegevus on muuhulgas punkrikütuse füüsiline
tarnimine jaetasandil Venemaa ja Rumeenia peamistes mere- ja jõesadamates, samuti punkrikütuse
tarnimine väljaspool Venemaad, sealhulgas Baltikumis (ka Eestis), asuvatesse sadamatesse. GPNMB ei tegele Eestis laevadele punkrikütuse füüsilise tarnimisega.
NTMi põhitegevuseks on laevadele punkrikütuse füüsiline tarnimine Eestis; ta tegeleb ka punkrikütuse
kauplemisega väljaspool Eestit asuvates sadamates ja kütuste transiidiga. BMB kavandatav tegevus
on laevadele punkrikütuse füüsiline tarnimine Eestis (kus ta hetkel veel ei tegutse).
Koondumise strateegilised ning majanduslikud põhjused on järgmised. GPN-MB on juhtiv operaator
Venemaa punkerdamise turul, kuid ettevõtte strateegia on laiendada oma tegevust rahvusvahelisele
punkrikütuse turule – Euroopasse, Lähis-Itta ja Aasiasse – sealhulgas rahvusvahelise laienemise ning
ülevõtmiste kaudu. Selle aasta märtsis omandas GPN-MB oma esimese rahvusvahelise operatsiooni
väljaspool Venemaa Föderatsiooni: Marine Bunker Balkan S.A. Rumeenias, mis tegutseb Musta mere
sadamas Constanţas. Target’i omandamine GPN-MB poolt on järgmine samm selles rahvusvahelise
laienemise protsessis.
Antud koondumise kontekstis on mõjutatud kaubaturgudeks konkurentsiseaduse § 26 lg 2 p 2 ning
koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses punkrikütuse füüsilise tarnimise jaeturg
Eestis ja punkrikütuste hulgiturg (veostega kauplemine) Eestis.
Tehingu lõpuleviimisel siseneb GPN-MB punkrikütuse füüsilise tarnimise jaeturule Eestis. Tehing ei
too kaasa olulist muutust ühegi turu konkurentsiolukorras ega avalda ebasoodsat mõju ühelegi turule.

