
 
 

OTSUS 03.04.2014.a nr 5.1-5/14-007 

 

 

Koondumisele nr 03/2014 AS Alexela Energia ja OÜ Kiviõli Keemiatööstuse 

Varad loa andmine 

 

 

Koondumine 

 

21.03.2014 esitas AS Alexela Energia (registrikood 12032672) ja OÜ Kiviõli 

Keemiatööstuse Varad (registrikood 11873754) volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt AS Alexela Energia (edaspidi Alexela Energia) 

omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses 

OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad (edaspidi KKTV) üle ning antud juhul on tegemist 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

10.03.2014 sõlmisid Alexela Energia ning Toomas Tamm (isikukood 34903212230) 

ja Raivo Tamm (isikukood 37009132235) KKTV osade müügilepingu, mille 

jõustumise järgselt omandab Alexela Energia Toomas Tamme ja Raivo Tamme 

KKTV osad. 

 

Konkurentsiamet avaldas 24.03.2014 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 osalisteks 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 omandatakse valitsev mõju. 

 

Seega on koondumise osalisteks Alexela Energia ja KKTV. 

 

Alexela Energia põhitegevusalana on äriregistri teabesüsteemis märgitud muu vedel- 

ja gaaskütuse jms hulgimüük. Lisategevusalana on märgitud valdusfirmade tegevus.  

 

KKTV põhitegevusalana on äriregistri teabesüsteemis märgitud enda või renditud 

kinnisvara üürileandmine ja käitus. KKTV tütarettevõtjateks on Kiviõli 

Keemiatööstuse OÜ (100%) ja KKT Oil OÜ (100%), ning mõlema ettevõtja 
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põhitegevusalana on äriregistri teabesüsteemis märgitud põlevkivi kaevandamine jm 

toornafta tootmine. Koondumise teate kohaselt KKT Oil OÜ-l käesoleval ajal 

majandustegevus puudub. 

 

Koondumistehingu eelselt kuuluvad KKTV osad Alexela Energiale (50%), Toomas 

Tammele (30%) ja Raivo Tammele (20%). Koondumistehingu järgselt omandab 

Alexela Energia ainuvalitseva mõju KKTV üle. 

 

 

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. 

 

Kuivõrd koondumine toimub majandusaasta esimestel kuudel, tugineb 

Konkurentsiamet Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 68 

Koondumise osaliste käibe arvutamise juhendi § 2 lg 1 ning arvestab koondumise 

osaliste 2012. majandusaasta auditeeritud aruandlust ning 2013. majandusaasta käibe 

auditeerimata kokkuvõtteid. 

 

Koondumise osaliste 2012. aasta 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. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006.a määruse nr 69 Koondumise 

teate esitamise juhendi § 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. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist 

või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb 

kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse 

kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste 

ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja 

ja ostja suhetes või mitte. 

 

Alexela Energia aktsiad kuuluvad 100%-liselt Alexela Group OÜ-le (edaspidi Alexela 

Group), mille üle omavad ühist valitsevat mõju füüsilised isikud Heiti Hääl ja Igor 

Bidilo. Alexela Group kontserni kuulub mitmeid ettevõtjaid, mis tegutsevad 
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erinevates majandusvaldkondades, mh põlevkiviõlist õlitoodete tootmise ja müügi, 

soojus- ja elektrienergia toomise ja müügi, vedelgaasi impordi ja müügi, 

mootorkütuse hulgi- ja jaemüügi, terminaliteenuste osutamise, haagiste tootmise ja 

müügi, metallitöötluse, jäätmekäitluse ja kinnisvaraarendusega.  

 

Alexela Group kontserni põlevkiviõlist õlitoodete tootmine ja müük ning soojus- ja 

elektrienergia toomine ja müük toimub läbi KKTV. Nimetatud tegevuste osas Alexela 

Group kontsernis pärast käesolevat tehingut muutusi ei toimu, seega ühtegi 

horisontaalset kattuvust tehingu raames ei teki, samuti ei suurene Alexela Group 

kontserni ja KKTV turuosa nimetatud kaubaturgudel. 

 

Käesoleva koondumistehingu järgselt muutub Alexela Group struktuur vaid niivõrd, 

et varasema ühise valitseva mõju asemel saavutab kontserni kuuluv Alexela Energia 

KKTV üle ainuvalitseva mõju. 

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur ei muutu ning koondumine ei 

mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole 

kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 

 

 

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. 

 

Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 

muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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: 

 

anda luba AS Alexela Energia ja OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad 

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.  
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor  


