KO O N D UM I S E Ä R I S AL AD US T E TA L ÜH I K O K K UVÕ T E

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses TAXOFON EESTI OÜ (edaspidi TEOÜ) ühise
asutamise ja äritegevuse alustamisega AS Tulika Takso (edaspidi Tulika) ja AS Tallink Takso
(edaspidi TT) poolt.
TEOÜ osanikeks on võrdsetes osades Tulika ja TT, kellele TEOÜ pakub mobiilirakenduse
Taxofon kasutamise võimalust. Koondumine puudutab kahe ettevõtja poolt ühiselt uue
iseseisva ettevõtja moodustamist KonkS § 19 lg 2 tähenduses.
AS Tulika Takso pakub taksoteenust kaubamärgi „Tulika Takso” all. AS-iga Tulika Takso
samasse kontserni kuuluv Tulika Premium OÜ pakub taksoteenust kaubamärkide
„Maksitakso” ja „Tulika Business” all. Tulika Premium OÜ pakub kaubamärgi “Tulika
Premium” all ka juhiga autorendi teenust.
Tulika kontserni ettevõtja Tulika Rent OÜ rendib taksojuhtidele sõidukeid tööks Tulika
kaubamärkide all. Tulika Grupp OÜ tegeleb ruumide rendi, haldusteenuste ja
raamatupidamisteenuste pakkumisega peamiselt Tulika kontserni kuuluvatele ettevõtjatele.
Tulika kontserni ettevõtja OÜ Taksokeskus pakub taksojuhtidele koolitusteenuseid.
TT asutati 2007. aastal. TT pakub taksoteenust kaubamärkide „Tallink Takso“, „Takso24“ ja
„Tallink Taksobuss“ all. TT kontserni emaettevõtja on AS Infortar, mille põhitegevuseks on
kinnisvaraarendus, finantsinvesteeringute teostamine ja kinnisvarainvesteeringute haldamine.
Enamike AS-i Infortar tütarettevõtjate põhitegevusalad on kinnisvarainvesteeringud ja
finantsinvesteeringud.
TT-ga samasse kontserni kuuluv AS Vaba Maa on reklaami- ja trükiagentuur, mis toodab
kõrgendatud turvalisusega trükitooteid ja tavatrükiseid. TT kontserni ettevõtja AS Gastrolink
pakub kvaliteetseid klaastooteid, lauanõusid ja köögitarvikuid restoranidele, baaridele,
hotellidele, catering-firmadele, laevaliinidele, toitlustajatele, koolidele, lasteaedadele ja ka
eraisikutele. TT kontserni ettevõtja AS H.T. Valuuta pakub valuutavahetusteenuseid ja
korraldab meelelahutusautomaatidealast tegevust Tallinki ja Tallink Silja kaubamärki
kandvatel reisilaevadel.
TEOÜ asutamise eesmärgiks oli ühiselt soetada ning käivitada mobiilirakendus
taksotellimuste vahendamiseks. Innovatiivsed takso tellimise võimalused muutuvad järjest
populaarsemaks, kuid Tallinnas kõige populaarsema mobiilirakenduse Taxify teenus on
taksojuhtidele muutunud järjest kallimaks. Tulenevalt Eesti taksoturu suhtelisest väiksusest ei
ole igal taksoettevõtjal majanduslikult otstarbekas välja töötada ja turundada eraldi
mobiilirakendust ainult enda taksoteenuste tellimuste vahendamiseks.
TEOÜ tegevus puudutab ainult Taxofoni tellimiskeskkonna tehnilise lahenduse loomist.
Emaettevõtjad jätkavad iseseisvat konkureerimist taksoteenuste osutamisel.
Käesoleval juhul on mõjutatud kaubaturuks Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1
tähenduses taksoteenuste turg Tallinnas. Koondumisel puuduvad muud horisontaalselt või
vertikaalselt mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.
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