EI SISALDA ÄRISALADUSI

KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
06.09.2017.a sõlmisid Euro Oil Aktsiaseltsi, registrikood 10325418 (edaspidi EOL), aktsionärid
Kapitalimeister OÜ, registrikood 12824321, ja KH Team OÜ, registrikood 12825728, AS-iga Alexela Oil,
registrikood 10034715 (edaspidi AOL), aktsiate müügilepingu, mille jõustumise järgselt omandab AOL
100% EOL-i aktsiatest. Poolte kokkuleppel on AOL loovutanud oma Lepingust tulenevaid õigused ja
kohustused Alexela Tanklad OÜ-le, registrikood 12935931 (edaspidi ATA), s.t. ATA omandab tehingu
jõustumise järgselt 100% EOL-i aktsiatest. Kuna Alexela Varahalduse AS-ile, registrikood 10423960
(edaspidi AVH), kuulub valitsev mõju ATA üle, siis saab järeldada, et käesolev tehing on käsitletav
koondumisena ehk AVH poolt valitseva mõju omandamisena EOL-i üle KonkS § 19 lg 1 p-i 2 mõttes.
Koondumisteate aluseks oleva tehinguga lakkab EOL-i tehingueelne omandisuhete skeem
eksisteerimast ning kaob seniste aktsionäride valitsev mõju EOL üle. EOL senised omanikud lõpetavad
müügitehingu jõustumisega tegutsemise kütuseäris.
AVH valitseva mõju all olevasse seotud Alexela Group OÜ, registrikood 12332902, kontserni kuulub
ettevõte AOL, kes tegutseb sarnaselt koondumise osalise EOL-iga mootorikütuste müügiturul, mõlema
ettevõtte põhitegevusalaks on mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus (EMTAK kood: 47301 /
EMTAK 2008) ning lisategevusalaks mootorikütuse hulgimüük (EMTAK kood: 46712 / EMTAK 2008).
AOL tegeleb lisaks eelnimetatud põhitegevusalale ka kaupade jaemüügiga spetsialiseerimata
kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted (EMTAK kood: 47111 / EMTAK
2008). EOL lõpetas tegevuse viimati nimetatud tegevusalal 2013.a.
Koondumise järgselt jätkub koondumise osalise AVH valitseva mõju all olev AGR kontserni kuuluv
kütusemüügiettevõte AOL oma senist majandustegevust registreeritud tegevusaladel, viimase poolt
opereeritavasse 76-st tanklast koosnevasse üle-eestilisse tanklavõrgustikku lisandub 24 uut
tegevuskohta. Planeeritud on muuhulgas tanklate renoveerimine, andes tanklatele Alexela Group
kontserni visuaalsest identiteedist lähtuva kujunduse.
Koondumise jõustumise järgselt on Euro Oili ja Alexela Varahaldusega valitseva mõju kaudu seotud
Alexela Groupi kontserni kuuluva Alexela Oil ühine turuosa kütuseturul suurem kui 15 protsenti, kuid
asjassepuutuv koondumine ei kahjusta koondumise osalejate hinnangul konkurentsi potentsiaalselt
mõjutatud kaubaturul (mootorikütuste jaemüügiturul) turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu ega ühelgi muul viisil. Kaubaturu struktuuri ja eelkõige majanduslikult tugevate
konkurentide olemasolu arvesse võttes on ka koondumise järgselt tagatud kütuseturu konkurentsi
säilimine ning arenemine.
Koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja vähemalt
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületasid kummalgi 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
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