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Koondumisele nr 27-ko/2003 Sysopen Oyj ja Novo Group Oyj loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
13.10.2003.a esitas Sysopen Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt 25. septembril 2003. a. tegi Sysopen Oyj avaliku ostupakkumise Novo Group 
Oyj aktsionäridele omandamaks valitsev mõju Novo Group Oyj üle.  Seega on tegemist 
koondumisega  konkurentsiseaduse (edaspidi tekstis KonkS) § 19 lg 1 p 2 sätestatud 
viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 14.10.2003.a Sysopen Oyj ja Novo Group Oyj koondumise 
teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 2 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on 
käesoleval juhul koondumise osalisteks Sysopen Oyj ja Novo Group Oyj. 
 
Sysopen Oyj töötab välja infotehnoloogia lahendusi, teostab võrkude ja 
infotehnoloogialahenduste hooldust ning järelvalvet. Sysopen müüb ka programmide ja 
lahenduste käivitamiseks või toetamiseks vajalikku riistvara.  
 
Novo Group Oyj on üks põhjamaade suurimaid infotehnoloogia ettevõtteid. Novo Group 
Oyj pakub infotehnoloogia terviklahendusi ärimaailmas. Samuti konsulteerib oma kliente 
kõigis infotehnoloogiat ja arvutivõrke puudutavates küsimustes. Novo Group Oyj on 
kogu Soomet hõlmav teenindusvõrk ning tal on tütarettevõtted Hollandis, Saksamaal, 
Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ja Eestis. Eestis tegutseb Novo Group 
Oyj läbi oma tütarettevõtja Novo Systems AS. Novo Systems AS tegevusaladeks on 
infosüsteemide projekteerimine, tootmine, arendamine, hooldamine, müük, eksport ja 
import, infotehnoloogia riist- ja tarkvara ning tarvikute jae- ja hulgimüük, hooldus, 
eksport ja import. Novo Systems AS annab samuti nende tegevusaladega seonduvad 
konsultatsioone. 
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Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning 
ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Sysopen Oyj 2002.a majandusaasta käive oli 427 miljonit krooni ning  Novo Group Oyj 
2002.a majandusaasta käive  - 4,8 miljardit krooni.  
 
Novo Systems AS-l  2002.a majandusaastal käive oli 10,3 miljonit krooni.  
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel  asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või 
selle osal. 
 
Sysopen Oyj  tegevus on keskendunud peamiselt Soome turule, kuid tal on lisaks 
tütarettevõtjad ka Rootsis ja Suurbritannias. Sysopen Oyj peamised kliendid on Soome 
erinevad äriühingud. Sysopen Oyj Eestis tegevust ei oma.  
 
Eestis tegutseb Novo Group Oyj läbi oma tütarettevõtja Novo Systems AS 
infosüsteemide projekteerimise, nende paigaldamise ja hoolduse kaubaturul.  Seega, 
antud koondumise puhul piiritletakse kaubaturuna infosüsteemide projekteerimine, 
paigaldamine ja hooldus Eestis.  Novo Systems AS turuosa antud kaubaturul on 
hinnanguliselt […%]. Peamised tema konkurendid on AS Cell Network, AS Microlink 
Eesti, SEB IT Partner Eesti OÜ, AS TietoEnator Eesti ja AS Helmes. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul. 
 
KonkS § 13  lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 
protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 
 
Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita 
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- 
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ja kommunikatsiooniministri  06.11.2002.a määruse nr 3  §-s 7 lõikes 3 sätestatud viisil. 
Seega ei mõjuta koondumine infosüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse 
kaubaturgu Eestis. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu 
struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda infosüsteemide projekteerimise, 
paigaldamise ja hoolduse kaubaturul turguvalitsevat  seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1  
 
Otsustan: 
 
Anda luba Sysopen Oyj ja Novo Group Oyj koondumisele. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama 
(Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
 
 
Peeter Tammistu 
 
 
 
     
 
Konkurentsiameti peadirektor 
22.10.2003.a. otsus nr 35-KO 
Ärakiri on originaaliga samane. 
Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad kohad on tekstis tähistatud […]. 
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