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Koondumise nr 04/2019 Estravel Holding OÜ / Aktsiaselts Wris 

täiendava menetluse alustamine 
 

 

1. Koondumine 

 

21.03.2019 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid AKA Holding 

OÜ ja Estravel Holding OÜ 20.03.2019 aktsiate müügilepingu. Lepingust tulenevalt 

kavatseb Estravel Holding OÜ omandada 75% Aktsiaseltsi Wris aktsiatest. 

 

Tehingu tulemusena kuulub Aktsiaselts Wris koondumise teate esitanud Estravel Holding 

OÜ 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 25.03.2019 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. 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 Estravel Holding OÜ ja Aktsiaselts Wris. 

 

Estravel Holding OÜ (registrikood 12967500) on valdusettevõtja, mille eesmärgiks on 

hallata oma tütarettevõtja Aktsiaseltsi ESTRAVEL (registrikood 10325720) enamus-

aktsiaid. Estravel Holding OÜ ainuosanik on füüsiline isik M. A. T. (isikukood […]). 

  

Aktsiaseltsil ESTRAVEL on kaheksa esindust kuues Eesti linnas, filiaal Lätis ning 

tütarfirmad Leedus (Estravel Vilnius UAB), Austraalias (Aero Travel Pty Ltd), Soomes 

(Helin Matkatoimisto Oy) ning Ameerika Ühendriikides (Preferred Travel Services LLC). 
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Samuti on Aktsiaseltsil ESTRAVEL tütarettevõtja OÜ ESTINTOUR, mis on 

spetsialiseerunud viisade vormistamisele Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse. 

 

Aktsiaselts ESTRAVEL vahendab lennupileteid, reisipakette ja hotellimajutust, laeva- ja 

rongipileteid, reisikindlustust ning bussi- ja autorendi teenust. Lisaks Eestist välja-

minevatele reisidele tegeleb äriühing sissetuleva turismi ja sisereiside vahendamisega, 

samuti konverentside, seminaride ja ürituste korraldamisega. 

 

Aktsiaselts Wris (registrikood 10280259) on äriühing, mis tegeleb reisiteenuste (laeva-, 

lennu- ja rongipiletid, hotellimajutus, reisikindlustus, pakettreisid jms) vahendamisega era- 

ja äriklientidele, samuti aitab vormistada reisiks vajalikke viisasid. Äriühingul tütar-

ettevõtjaid ei ole.  Koondumise eelselt omab Aktsiaseltsi Wris üle valitsevat mõju AKA 

Holding OÜ.  

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.  

 

Koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 

vähemalt kahe koondumise osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 

eurot, mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

 

3.2 Täiendava menetluse alustamine 

 

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 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi 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. 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%, olenemata 

sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Koondumise teate kohaselt tekib koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalne 

kattuvus reisiteenuste vahendamise osas. Kuivõrd Aktsiaselts ESTRAVEL on suurim 

reisiteenuseid vahendav ettevõtja Eestis ning Aktsiaselts Wris temaga otseselt konkureeriv 

ettevõtja, on Konkurentsiameti hinnangul vajalik käesoleva koondumise poolt mõjutatud 
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kaubaturgude täiendav analüüsimine. Koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel, 

konkurentsiolukord kaubaturgudel ning konkurentsi võimalik kahjustumine selguvad 

Konkurentsiameti täiendava menetlemise raames.  

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu 

või nende puudumine Estravel Holding OÜ ja Aktsiaseltsi Wris koondumise puhul ning 

võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, otsustab Konkurentsiamet 

 

alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 

 

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 

jooksul ühe järgmistest otsustest: 

 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 

lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor  

 

Konkurentsiameti 18.04.2019 otsuse nr 5-5/2019-016 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud isikuandmed. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 02.05.2019 


