
 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

 

Koondumise kirjeldus 

 

Koondumise peamiseks põhjuseks on MM Grupp OÜ kontserni soov laiendada oma tegevust 

põllumajandus valdkonnas. 

 

Koondumise aluseks on tehing, millega MM Grupp OÜ ostab ABC VARADE HALDAMISE OÜ-lt ja 

SOLDO OÜ-lt 67%-lise osaluse äriühingus Perevara AS. 

 

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse (KonkS) § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

Koondumise osalisteks on MM Grupp OÜ ja Perevara AS (KonkS § 20 punktid 2 ja 4). 

 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 

 

 

Perevara AS valitseva mõju struktuur ja äritegevus 

 

Perevara AS tegeleb peamiselt taimekasvatusega. Perevara AS-i tütarühingu OÜ Põllurada 

põhitegevuseks on taimekasvatuse abitegevused. 

 

 

MM Grupp OÜ ja tema valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus 

 

MM Grupp OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste 

tegevusaladega: 

 

• humaanravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük, 

• raamatute, filmide, muusika, kooli- ja kontoritarvete müük, 

• elektroonikatoodete müük, 

• veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda ja 

lemmikloomatoodete hulgimüük, 

• hambaravitoodete hulgimüük 

• ravimite ja muude apteegikaupade käitlemise-, transpordi- ja muude logistiliste teenuste 

ning renditeenuste osutamine, 

• toidulisandite, apteegikosmeetika, haiglatarvikute ning muude apteegikaupade hulgimüük, 

• meditsiiniseadmete ja –tarvikute müük, hooldus ja remont, 

• kinnisvarahaldus, 

• parfümeeria- ja kosmeetikavahendite hulgimüük, 

• segapõllumajandus, 

• kirjastamine, 

• uudisteagentuuri teenused, 

• meediamonitooringuteenused, 

• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine, 

• telekanalite ja raadiojaamade pidamine, 

• reklaamitegevus trüki-, interneti-, väli-, raadio- ja telemeedias, 

• reklaamiagentuuriteenus otsepostivaldkonnas, 

• internetikuulutuste portaalide ja internetioksjonikeskkondade pidamine, 

• trükiteenuste osutamine, 

• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne, 

• kinofilmide levitamine kinodes ning kultuuri- ja rahvamajades, 

• kinofilmide ja etenduste tootmine, 

• kinode pidamine ja toitlustus kinodes, 

• mahlabaaride, kohvikute ja restoranide pidamine, 

• lihatoodete turustamine ja müük, 



• ökotoodete jae- ja hulgimüük; ajakirjade kojukande ja kirjakande teenuse pakkumine; 

• ajakirjanduse arengu toetamine (läbi heategevusliku fondi). 

 

Ka MM Grupp OÜ kontsern tegeleb vähesel määral taimekasvatusega. 

 

* * * 

 

Kuigi koondumise osalised tegutsevad mõlemad taimekasvatuse valdkonnas, jääb nende ühine 

turuosa oluliselt alla 15%. 


