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OTSUS        12.08.2004.a. nr 26-KO 
 
 
 
 
Koondumisele nr 20 -ko/2004 TietoEnator Oyj/ AS Hansapank loa andmine 
 
Koondumine 
 
[...]a. esitas TietoEnator Oyj (edaspidi “TE”)esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, 
mille kohaselt TE ja AS Hansapank (edaspidi “Pank”) vastavalt 29. juunil 2004.a. sõlmitud 
lepingule asutavad ühise ettevõtja (edaspidi “Newco”), kelle tegevus on kavandatud 
pikaajaliseks ja iseseisvaks konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 2 tähenduses. Sellega 
omandavad nad ühiselt valitseva mõju asutatava ettevõtja üle KonkS § 2 lg 4 tähenduses. 
Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 
 
[...] 
 
Konkurentsiamet avaldas 19.07.2004.a. TE ja Panga koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 3 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju  
kolmanda ettevõtja või tema osa üle.  
Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks TE ja Pank.  
 
TE on Soomes registreeritud ettevõtja, kes tegutseb infotehnoloogiateenuste (edaspidi “IT- 
teenuste”) valdkonnas. TE pakub mitmesuguseid IT- teenuseid, sealhulgas nõustamisteenust, 
IT- operatsiooniteenuseid, IT- süsteeme ja tarkvaratooteid. TE tegevus hõlmab infosüsteemide 
väljatöötamist ja realiseerimist; teabetehnika tarkvara valmistamist, turustamist ja hooldust. 
TE omab Eestis tütarettevõtjaid TietoEnator Eesti Aktsiaselts ja TietoEnator Financial 
Solutions AS. 
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Pank on Eesti seaduste alusel asutatud ja registreeritud ettevõtja. Pank pakub 
finantsvahendusteenuseid (raha vahendusteenuseid, liisingu teenust, krediiditeenust, 
kindlustus- ja pensionifonditeenuseid ning muid nendega seotud teenuseid, näiteks 
väärtpaberimaaklerlust ja fondijuhtimist). Panga suuromanikuks on Rootsis registreeritud 
FöreningsSparbanken AB, kes omab [...]% osalusest ([...] aktsiat). 
 
 
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. 
 
TE 2003.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli [...]  krooni. TE  2003.a. majandusaasta käive 
Eestis oli [...] krooni. 
  
FöreningsSparbanken AB kontserni 2003.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli [...]  krooni. 
Panga 2003.a. majandusaasta käive Eestis oli [...] krooni.  
 
TE ja Panga äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub TE ja Panga koondumine KonkS § 21 lg 1 
kohaselt kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning 
kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 
vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal. 
 
Antud koondumise puhul on kaubaturul käibivad kaubad IT- teenused. 
 
Koondumise osalistest tegutseb Eesti IT- teenuste kaubaturul TE oma tütarettevõtjate 
TietoEnator Eesti Aktsiaseltsi ja TietoEnator Financial Solutions AS- i kaudu. 
 
Pank IT- teenuseid ei müü ega osuta. 
 
Kaubaturu geograafiline ulatus antud koondumise puhul on Eesti territoorium. 
  
 
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% 
käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral 
sõltumatult varustajatest ja ostjatest. 
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Koondumise teate kohaselt, TE hinnangul oli IT- teenuste koguväärtus Eesti kaubaturul 1,86 
miljardit krooni. TE netorealiseerimiskäive Eestis 2003. aastal oli [...] krooni ([...]%). 
Aktsionäride lepingu lisa 1 (Strateegiline plaan) kohaselt prognoositakse Newco käibeks 2005. 
aastal [...] krooni, 2006. aastal [...] krooni ja 2007. aastal [...] krooni. Kõik eelpool märgitud 
kavandatud käibed moodustavad alla [...]% Eesti IT-teenuste kaubaturust 2004. aastal. 
  
Koondumine ei tekita ega tugevda IT- teenuste kaubaturul turguvalitsevat seisundit, mis 
oluliselt kahjustaks konkurentsi kaubaturul KonkS § 22 lg 2 mõistes.  
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule 
 
[...] 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba TietoEnator Oyj ja AS Hansapank koondumisele, sealhulgas koondumisega seotud 
konkurentsipiirangule kestvusega kuni [...] aastat. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest 
teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse 
seadustik § 9). 
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