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OTSUS             30.07.2013.a nr 5.1-5/13-030    
 
 
Koondumisele nr 19/2013 Elion Ettevõtted Aktsiaselts / Aktsiaselts IT 
Grupp osa loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
12.07.2012.a esitas Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (edaspidi Elion) esindaja 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Elion ja Aktsiaselts IT 
Grupp (edaspidi IT Grupp) 08.07.2013.a käitise müügilepingu (edaspidi Leping). 
Lepingust tulenevalt omandab Elion äriühingult IT Grupp IT teenuste osutamise ja IT 
kaupade müügi äritegevuse (edaspidi ITG osa).  
 
Tehingu tulemusena kuulub ITG osa Elioni valitseva mõju alla konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses, ning antud juhul on tegemist koondumisega 
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 15.07.2013.a ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes  
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende 
osade üle. 
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa 
üle valitsev mõju omandatakse.   
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Elion ja IT Grupp. 
 
Elion (registrikood 10283074) on Eestis registreeritud äriühing, mille ainuaktsionär 
on Aktsiaselts Eesti Telekom, mille üle omakorda omab valitsevat mõju TeliaSonera 
Aktiebolag.  
 
Elioni peamiseks tegevusvaldkonnaks on kodu- ja ärikommunikatsioonilahenduste 
pakkumine ning nendega seotud teenuste osutamine, samuti kõne- ja 
andmesideteenuste ning interneti ja televisiooniteenuste osutamine.  Lisaks tegeleb 
Elion mitmete IT-alaste kaupade müügi ja teenuste osutamisega.  
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IT Grupp (registrikood 10365990) on Eestis registreeritud äriühing, mille omanikud 
on füüsilised isikud Jaak Ennuste (isikukood 36409210319), Madis Raidma 
(isikukood 37412182237) talle kuuluva äriühingu OÜ Miflat kaudu, Marek Põldeots 
(isikukood 37405084228) talle kuuluva äriühingu OÜ Wanderer kaudu ja Andre 
Visse (isikukood 38109170317).  
 
Omandatav ITG osa tegeleb äriklientidele IT teenuste osutamise ja IT kaupade 
müügiga.     
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot.   
 
Ettevõtjate 2012.a käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja koondumise osaliste 
Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 1 917 350 eurot, mistõttu kuulub 
nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade 
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Koondumise teate kohaselt on nii Elion kui ka ITG osa tegevad IT toodete ja teenuste 
müügi valdkonnas. IT teenuste osutamise valdkonnas tekib koondumise teate esitaja 
hinnangul käesoleva koondumise puhul horisontaalne kattuvus eelkõige IT 
infrastruktuuri haldusteenuste osutamise osas, st peamiselt kliendi töökohaarvutite ja 
serverite ning neis paiknevate süsteemide ja tarkvara haldamise osas.   
 
IT toodete müügi valdkonnas tuleb koondumise teate esitaja hinnangul eristada 
hulgimüügi tasandit ja jaemüügi tasandit.  Koondumise osalised on tegevad IT toodete 
jaemüügi tasandil ning IT toodete maaletoomise ja hulgimüügiga ei tegele.  
Omandatav ITG osa tegeleb vaid äriklientidele suunatud müügiga. 
 
Seega tekib käesoleva koondumise puhul horisontaalne kattuvus koondumise osaliste 
tegevuste vahel IT infrastruktuuri haldusteenuste ja IT toodete jaemüügi osas. 
 
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda IT teenuste 
osutamise ja IT toodete müügi valdkonnas mistahes kaubaturu määratluse korral, ei 
ole kaubaturu täpne piiritlemine vajalik ning analüüsitakse konkurentsiolukorda IT 
infrastruktuuri haldusteenuste osutamise kaubaturul ja IT toodete äriklientidele  
jaemüügi (edaspidi IT toodete müügi) kaubaturul Eestis, st lähtudes kitsamast 
kaubaturu piiritlusest. 
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste hinnangul, tuginedes muu hulgas 
Statistikaameti ja TNS Emori andmetele1, IT infrastruktuuri haldusteenuste osutamise 
kaubaturul 2012.a Elioni turuosa [<15]% ja ITG osa turuosa [0-5]% ning IT toodete 
müügi kaubaturul Elioni turuosa [0-5]% ja ITG osa turuosa [0-5]%.  Koondumise 
osaliste turuosad kokku IT infrastruktuuri haldusteenuste osutamise kaubaturul Eestis 
2012.a olid [<15]% ja IT toodete müügi kaubaturul Eestis 2012.a [5-10]% ning seega 
ei ole tegemist horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudega.   
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või 
tugevnemise kaudu. 
 
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal 
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul 
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.  
Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal 
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Koondumise osaliste turuosad kokku IT infrastruktuuri haldusteenuste osutamise 
kaubaturul Eestis moodustasid 2012.a [<15]% ning IT toodete müügi kaubaturul 
Eestis [5-10]%.   
 
Koondumise teate kohaselt tegutseb nimetatud kaubaturgudel mitmeid ettevõtjaid, 
suuremate konkurentidena on nimetatud IT infrastruktuuri haldusteenuste osas Zone 
Media OÜ (turuosa u [0-5]%), Tieto Estonia Services OÜ (turuosa u [0-5]%), AS 
Atea (turuosa u [0-5]%) ja Uptime Systems OÜ (turuosa u [0-5]%) ning IT toodete 
müügi osas MarkIT AS (turuosa u [5-10]%), AS Atea (turuosa u [0-5]%) ja Max 123 
AS (turuosa u [0-5]%).  
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 
tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt 
konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat 
seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  Seega ei esine käesoleva koondumise puhul 
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
                                                
1 Statistikaameti andmed IKT sektori kohta: http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Database/Majandus/05INFOTEHNOLOOGIA/05INFOTEHNOLOOGIA.asp ja TNS Emori 
poolt läbiviidud uuring „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine Eesti ettevõtetes.  Märts 
2012“.     
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anda luba Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi ja Aktsiaseltsi IT Grupp osa 
koondumisele. 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse 
teatavakstegemisest.  
 
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue 
kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.  
Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega 
ühe korra pikendada kuni ühe aastani. 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Margus Kasepalu 
Sideteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 
 
 
 

Konkurentsiameti 30.07.2013.a otsuse nr 5.1-5/13-030 
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 
jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud 
nurksulgudega. 
 

 
   /Külliki Lugenberg/ 08.08.2013.a 

 
 


