
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

Koondumise kirjeldus  

Forum Cinemas OÜ (edaspidi Forum) tegeleb kinofilmide näitamisega Eestis, Lätis ja Leedus. 

Forumi omanik on võtnud vastu põhimõttelise otsuse Baltikumi kinoturgudelt väljuda. UP 

Invest OÜ soovib suurendada oma turuosa Baltikumis (ennekõike Leedus) ja koondumine 

annab talle selleks võimaluse.  

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil, so UP 

Invest OÜ omandab kontrolliva osaluse Forumis.  

Koondumise osalisteks on OÜ UP Invest ühelt poolt ning Forum Cinemas OÜ teiselt poolt 

(KonkS § 20 p-d 2 ja 4).  

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

Forumi äritegevus  

Forum tegeleb kinode pidamisega Eestis, Lätis ja Leedus.  

Käesoleval ajal Forumil tütarühinguid ei ole.  

UP Invest OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus  

UP Invest OÜ on MM Grupp OÜ valitseva mõju all. 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);  

• internetikuulutuste ja –oksjonikeskkonna pidamine  

 

Mõjutatud kaubaturud  

Koondumise tulemusena tekib horisontaalne kattuvus kinofilmide linastamise turul Tallinnas 

ja Tartus, kus poolte ühine turuosa ületab 15%.  

Vertikaalselt on koondumisega seotud kinofilmide levituse turg Eestis, kuna UP Invest OÜ 

kontserni kuuluv Estonian Theatrical Distribution OÜ (tegutseb kaubamärgi all „Hea Film“) 

vahendab Eesti kinodele erinevate filmitootjate toodangut ning tema turuosa ületab 25% 

vastaval kaubaturul. 


