
 
 
 
 
 
OTSUS  
 
 20.10.2020 nr 5-5/2020-037 

   
 

Koondumise nr 24/2020 MM Grupp OÜ / Forum Cinemas OÜ täiendava 
menetluse alustamine 
 
 

1. Koondumine 
 
Konkurentsiamet sai 21.09.2020 koondumise teate, mille kohaselt vastavalt UP Invest OÜ 
(registrikood 12371871) ja Ühendkuningriigis registreeritud Odeon Cinemas Group 
Limited (registrikood 10246724) vahel 28.08.2020 sõlmitud müügilepingule kavatseb UP 
Invest OÜ omandada 100% osaluse ettevõtjates Forum Cinemas OÜ (registrikood 
10193098), Forum Cinemas Latvia OÜ ja Forum Cinemas Lithuania OÜ. Tehingu 
tulemusel kuuluksid omandatavad ettevõtjad UP Invest OÜ valitseva mõju alla 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 22.09.2020 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Nimetatud koondumise kohta on vastuväited esitanud 
kolm ettevõtjat. 
 

2. Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 2 kohaselt 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 UP Invest OÜ (edaspidi UPI), Forum Cinemas 
OÜ (edaspidi Forum), Forum Cinemas Latvia OÜ ja Forum Cinemas Lithuania OÜ. 
Konkurentsiamet analüüsib ja hindab antud juhul omandatavatest ettevõtjatest vaid Eestis 
tegutseva Forum’i äritegevust. 
 
UPI ühendati 18.10.2020 kontsernisisese tehinguga MM Grupp OÜ-ga (registrikood 
10515366) ning seoses ühinemisega kustutati UPI äriregistrist. Seega on UPI 
õigusjärglaseks MM Grupp OÜ. Eelnevast tulenevalt loeb Konkurentsiamet UPI asemel 
koondumise osaliseks MM Grupp OÜ. 
 
MM Grupp OÜ on valdusettevõtja, mis kuulub füüsilise isiku M.L. (isikukood […]) 
valitseva mõju alla. MM Grupp OÜ kontserni kuulub palju ettevõtjaid, mis tegutsevad 
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erinevatel tegevusaladel. Käesoleva koondumise seisukohast on olulised MM Grupp OÜ 
kontserni kuuluv Apollo Grupp OÜ ja tema valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad, 
eelkõige kinode pidamisega tegelev Apollo Kino OÜ koos oma tütarettevõtja Solaris Kino 
OÜ-ga ja kinofilmide levitamisega tegelev OÜ Theatrical Film Distribution koos oma 
tütarettevõtjaga OÜ Estonian Theatrical Film Distribution. Lisaks tegutseb antud 
koondumisest mõjutatud valdkonnas filmide tootmisega tegelev Apollo Film Productions 
OÜ.  
 
Forum tegeleb kinode pidamisega Eestis. Forum kuulus kuni 31.08.2020 Finnkino OY 
valitseva mõju alla, mis omakorda kuulub kaudselt Odeon Cinemas Group Limited 
valitseva mõju alla. Käesolevaks ajaks on Forum’i hääleõiguslikeks osanikeks notarikonto 
Rainis Int (51%) ja MM Grupp OÜ (49%). Forum’il on käesoleva tehingu eelselt filiaalid 
Lätis ja Leedus. Tehingu ajal muudetakse Läti ja Leedu filiaalid eraldiseisvateks 
ettevõtjateks. 
 

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 eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 
koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu 
kuulub 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 § 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 protsenti, olenemata 
sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 
 
Koondumise teate kohaselt on koondumisega horisontaalselt mõjutatud kaubaturgudeks 
kinofilmide näitamine Tallinnas ja Tartus ning vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks 
kinofilmide levitamine, mille geograafiline ulatus on vähemalt üle-eestiline või isegi kogu 
Baltikum.  
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Konkurentsiameti hinnangul on menetluse käigus kogutud teabele tuginedes vajalik 
käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine. Kaubaturgude 
piiritlus, koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel ning koondumise mõju 
konkurentsile selguvad koondumise täiendava menetluse käigus. 
 
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 MM Grupp OÜ ja Forum’i 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 20.10.2020 otsuse nr 5-5/2020-037 ärakiri on  
   samane originaaliga. Ärakirjas on füüsilise isiku nimi asendatud  
   initsiaalidega ning tema isikukood tähistatud nurksulgudega. 
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