
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

Koondumise kirjeldus  

AS Postimees Grupp on sõlminud vara müügilepingu, mille alusel kavatseb omandada Telia 

Eesti AS-ilt neti.ee otsingumootoriga seotud riistvara, tarkvara ja kaubamärgi (edaspidi Vara).  

Koondumise peamiseks põhjuseks on AS-i Postimees Grupp soov hakata tegutsema enda jaoks 

uues valdkonnas, st hakata osutama interneti otsingusüsteemi teenuseid ja juhatava meedia 

teenuseid.  

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

Koondumise osalisteks on AS Postimees Grupp ja Telia Eesti AS (KonkS § 20 punktid 2 ja 4).  

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

Neti.ee valitseva mõju struktuur ja äritegevus  

Neti.ee on interneti otsingusüsteem ja temaatiline infokataloog, mis võimaldab kasutajatel 

leida veebist infot.  

Koondumise tulemusena omandab AS Postimees Grupp neti.ee otsingumootoriga seotud 

riistvara, tarkvara ja kaubamärgi, samuti domeeni neti.ee piiratud kasutusõiguse.  

AS-i Postimees Grupp ja tema valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus  

AS-iga Postimees Grupp samasse kontserni kuuluvad 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,  

• jäätise müük ostukeskustes,  

• 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,  

• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine,  

• 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).  

 

Koondumise osalised opereerivad mõlemad internetiplatvorme, seega on koondumisega 

seotud majandusharudeks eelkõige internetiplatvormide pidamine ning juhatav meedia.  

* * * 

Koondumisel puuduvad olulised mõjud mistahes kaubaturgudele.  

Koondumise tulemusel ei muutu kaubaturgude struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda 

olemasolevat turgu valitsevat seisundit, mistõttu ei muutu koondumise tagajärjel 

konkurentsiolukord ühelgi kaubaturul. 


