Lisa 1 – Ärisaladuseta koondumise kokkuvõte
FZE Procyone (edaspidi Procyone) kavatseb omandada 100% SIA Smart Aviation Holdings (edaspidi
SAH) aktsiatest selle praeguselt ainuaktsionärilt Celastina Ltd-lt. Seega toimub koondumine
konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Koondumise osalised on ühelt poolt Procyone ja teiselt poolt SAH. Koondumise osaliste käibed
ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad ning tehingu jõustamine eeldab Konkurentsiameti
luba.
Procyone on Araabia Ühendemiraatides registreeritud äriühing, mis on paljude ettevõtete kontserni
valdusettevõte. Omandajale kuulub läbi erinevate tütarühingute valitsev mõju AB-s Avia Solutions
Group. AB Avia Solutions Group tütarettevõtetest omab omandaja Eestis käivet Baltic Ground Services
EE OÜ kaudu, mis osutab õhusõidukite maapealse teenindamise ning tankimise teenust. Teiseks omab
AB Avia Solutions Group tütarettevõtjatest käivet Eestis KIDY Tour OÜ, mille tegevusaladeks on
reisibüroode tegevus ja reisikorraldajate tegevus. Lisaks omab Eestis käivet AB Avia Solutions Group
tütarühing KlasJet UAB, mille äritegevuseks on VIP eralendude korraldamine.
SAH on Läti Vabariigis registreeritud äriühing, mis on mitme ettevõtete kontserni valdusettevõte. Neisse
kontsernidesse kuuluvad ka Eestis tegutsevad äriühingud SmartLynx Airlines Eesti OÜ ja SmartLynx
Crewing OÜ, mis tegelevad tšarterlendude korraldamisega.
Koondumise põhjuseks on Procyone ja SAH-i soov, ühiselt arendada rahvusvaheliselt täielikult
sertifitseeritud ja toimivat lennuettevõtlust, kasutades ära spetsiifilisi lennundussektori sertifikaate,
tehnilisi väärtusi ja oskusteadmisi,. Omandaja on seisukohal, et SAH täiendab omandaja senist
teenuste portfelli ning võimaldab omandajal arendada teenuseid ACMi sektoris. Lisaks võimaldab
tehing laiendada koondumise osaliste tegevust geograafiliselt, kuna SAH tegutseb piirkondades, kus
omandaja veel ei tegutse ja vastupidi. Samuti tugevdab kavandatav koondumine üldist kaubamärki ning
koondumise osaliste usaldusväärsust turul.
SAH ja Procyone-ga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevus Eestis kattub horisontaalselt ja
vertikaalselt üksnes vähesel määral. Kuivõrd koondumise osaliste ühine turuosa ühelgi vertikaalsel
kaubaturul ei ületa 25% ja ühelgi horisontaalsel turul 15%, siis puuduvad käesoleva koondumise puhul
mõjutatud kaubaturud. Koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit ega kahjusta muul
viisil konkurentsi ühelgi koondumisega mõjutatud kaubaturul.

