
 

 KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

AS-ile Eesti Keskkonnateenused kuulub käesoleval ajal OÜ Tallinna Kommunaalteenused osa 

nimiväärtusega 2400 eurot, mis moodustab ligikaudu 48,98% OÜ Tallinna Kommunaalteenused 

osakapitalist. Ülejäänud osalus kuulub OÜ-le Bluebay.  

OÜ Bluebay ühelt poolt ning teiselt poolt Eesti Keskkonnateenused AS-i vahel on 23. mail 2018 

sõlmitud OÜ Tallinna Kommunaalteenused 51,02% osa müügileping, mille alusel omandab Eesti 

Keskkonnateenused AS OÜ Tallinna Kommunaalteenused osa nimiväärtusega 2500 eurot, mis 

moodustab ligikaudu 51,02% OÜ Tallinna Kommunaalteenused osakapitalist.  

Seega omandab Eesti Keskkonnateenused AS ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 

tähenduses OÜ Tallinna Kommunaalteenused üle.  

Koondumise osalisteks on Eesti Keskkonnateenused ühelt poolt ning OÜ Tallinna Kommunaalteenused 

teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).  

Kuna koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad, siis allub 

koondumine koondumise kontrollile.  

Eesti Keskkonnateenused AS-i äritegevus  

Eesti Keskkonnateenused on jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõtte, mis osutab teenuseid üle Eesti. 

Tema peamiseks tegevusalaks on jäätmete ja sekundaarsete toormete kogumine, transportimine ja 

vedu, ning sellega seonduvad tegevused nagu konteinerite rentimine ja müük. Lisaks haldab Eesti 

Keskkonnateenused jäätmejaamu kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel ja kogub 

jäätmejaamade kaudu jäätmeid.  

Kõrvaltegevusena tegeleb Eesti Keskkonnateenused teehoiutööde tegemisega Eestis, peamiselt 

linnatänavate hoolduse valdkonnas.  

Eesti Keskkonnateenused üle teostab ühist valitsevat mõju tema tegevjuhtkond läbi MBA 

Investeeringud OÜ ning paralleelfondid BaltCap Private Equity Fund II L.P. ja BaltCap Private Equity 

Fund II SCSp (edaspidi ühiselt BPEF II). BPEF II on erakapitalil põhinev investeerimisfond, mis on 

registreeritud usaldusühinguna Ühendkuningriigis ja Luksemburgis. BPEF II teeb 

kapitaliinvesteeringuid Baltikumi regioonis asuvatesse innovatiivsetesse ettevõtjatesse. Lisaks Eesti 

Keskkonnateenused AS-ile kuuluvad BPEF II valitseva mõju alla ettevõtjad, mis tegutsevad meditsiini-, 

kinnisvara-, automatiseeritud finantsjuhtimise protsessidega seotud teenuste ning pumpade ja 

pumbasüsteemide müügi ja rendiga. Täpsema informatsiooni leiab veebilehelt www.baltcap.comOÜ 

Tallinna Kommunaalteenused äritegevus  

OÜ Tallinna Kommunaalteenused ise majandustegevusega ei tegele.  

OÜ-l Tallinna Kommunaalteenused on tütarühing NVTeed OÜ (registrikood 14371473), mis tegutseb 

tänavate hoolduse valdkonnas. NVTeed OÜ sai vastava võimekuse, kui ta omandas OÜ-lt N&V 

(registrikood 1118900) linnapiirkondades teostatavate teehoiutööde ja maastikuhoolduse ettevõtte 

osa, sh vastava ettevõtte kehtivad hankelepingud Tallinna linnas. OÜ N&V võõrandas teehoiutööde ja 

maastikuhoolduse ettevõtte üksnes osaliselt, st vähem kui poole vastavast ettevõttest.  

Koondumisega mõjutatud kaubaturud  



Koondumise osaliste tegevuste vahel on horisontaalne kattuvus linnapiirkondades teehoiutööde 

teostamise osas Eestis. Koondumise osaliste ühine turuosa Eesti linnatänavate hoolduse turul ületab 

15% ja tegemist on seetõttu koondumisega horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.  

Koondumine ei mõjuta märkimisväärselt konkurentsiolukorda ega turustruktuuri ühelgi kaubaturul. 


