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Koondumisele nr 42/2019 Media Investments & Holding OÜ / AllePal OÜ
ettevõtja osa (kuulutuste portaal SOOV) loa andmine
1. Koondumine
Konkurentsiamet sai 22.11.2019 koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Media
Investments & Holding OÜ (registrikood 14609223) ja AllePal OÜ (registrikood
12209337) vahel 18.11.2019 sõlmitud kuulutuste portaali SOOV võõrandamise põhimõtete
projektile, kavatseb Media Investments & Holding OÜ omandada valitseva mõju AllePal
OÜ ettevõtja osa, kuulutuste portaali SOOV, üle. 12.12.2019 sõlmisid Media Investments
& Holding OÜ, UAB Antler Group ja AllePal OÜ kuulutuste portaali SOOV ostumüügilepingu. Tehingu tulemusena kuuluks kuulutuste portaal SOOV Media Investments
& Holding 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 26.11.2019 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
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 Media Investments & Holding OÜ ja AllePal
OÜ.
Media Investments & Holding OÜ kuulub UP Invest OÜ kontserni. UP Invest OÜ on
Eestis registreeritud investeerimisühing, mille üle omab valitsevat mõju MM Grupp OÜ.
MM Grupp OÜ on füüsilise isiku Margus Linnamäe (isikukood 36401052714) valitseva
mõju all.
Media Investments & Holding OÜ on valdusühing, mille valitseva mõju all olevad
ettevõtjad tegutsevad meedia valdkonnas Eestis, Lätis ja Leedus. Media Investments &
Holding OÜ valitseva mõju alla kuulub meediakontsern AS Postimees Grupp (enne
08.02.2019 ärinimi AS Eesti Meedia). AS Postimees Grupp tegevus hõlmab trüki- ja

veebimeedia sisutootmist; telekanalite ja raadiojaamade pidamist; uudisteagentuuri
teenuseid; reklaamitegevust oma meediakanalites; otsepostitusreklaami; raamatute
kirjastamist1. Media Investment & Holdings OÜ tütarettevõtja Maaportaal OÜ tegeleb
metsa- ja põllumajandusmaade kauplemise vahendamisega ning pakub sellega seonduvaid
toetavaid teenuseid (maaportaal.ee portaali kaudu).
Lisaks tegelevad Media Investment & Holdings OÜ valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad
kinofilmide tootmise ja levitamisega ning kinode pidamisega, meediamonitooringuga,
meediapindade ja reklaamilahenduste pakkumisega digitaalsetel ekraanidel, trükiteenuse
osutamisega.
AllePal OÜ üle omab valitsevat mõju Baltic Classifieds Group OÜ, mille üle omakorda
omab valitsevat mõju Antler Group UAB, mis kuulub Apax Partners LLP poolt
nõustatavasse investeerimisfondi Apax IX.
AllePal OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja OÜ Kinnisvaraportaal
haldavad Eestis kinnisvarakuulutuste portaale KV ja City24, üldiste kuulutuste ja oksjoni
portaali OSTA ning üldiste kuulutuste portaali SOOV.
Käesoleva koondumise objektiks on kuulutuste portaal SOOV.
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.
Vastavalt KonkS § 24 lg 7 juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama ettevõtja
või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate üle, kes
tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, kelle üle
omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev
mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul.
Media Investment & Holdings OÜ-ga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad on eelneva
kahe aasta jooksul omandanud valitseva mõju järgmiste reklaami valdkonnas tegutsevate
ettevõtjate üle:
1) Target Master OÜ (2018.a käive 1,2 miljon eurot),
2) Baltic Media Services OÜ (2018.a käive 0,5 miljon eurot),
3) OÜ CreAm (2018.a käive 1,5 miljon eurot),
4) Digital Future OÜ (2018.a käive 6,2 miljon eurot).
Eelnevast tulenevalt ületavad koondumise osaliste käibed, KonkS § 24 lg 7 sätestatud
täiendavast käibekriteeriumist tulenevalt, KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid.
Seetõttu kuulub koondumine kontrollimisele.
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Kättesaadav: https://www.postimeesgrupp.ee/kontsernist/
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3.2 Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja 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 (edaspidi Juhend) § 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 kattub koondumise osaliste äritegevus internetireklaami
kaubaturul. Vastavalt koondumise teatele jäid koondumise osaliste turuosad aastatel 2016 –
2018 Kantar Emor turu-uuringule tuginedes vahemikku [10 – 20]% ning tuginedes
suuremate konkurentide käibeandmetele ning nende põhjal leitud turuosadele vahemikku
[10 – 20]%. Samuti on koondumise teate kohaselt koondumise osaliste vahel potentsiaalne
vertikaalne seos, kuivõrd kuulutuste portaal SOOV võib vahendada Media Investment &
Holdings OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate pakutavate
teenuste/kaupade bännerreklaami. Siiski arvestades, et kuulutuste portaalis SOOV on
sellise reklaami vahendamine kogu internetireklaami turu kontekstis väike, ei ole tegemist
vertikaalselt seotud kaubaturuga Juhendi § 8 lg 3 punkti 2 tähenduses.
Käesoleva koondumise puhul on tegemist üldiste kuulutuste portaali SOOV üle valitseva
mõju omandamisega. Konkurentsiameti hinnangul on üldiste kuulutuste portaali SOOV
kõige otsesemateks konkurentideks teised üldiste kuulutuste portaalid Kuldne Börs ja
Okidoki. Lisaks avaldavad kaudsemalt konkurentsi samuti üldisi kuulutusi avaldav
oksjoniportaal OSTA ning Facebook Marketplace. Media Investment & Holdings OÜ
tütarettevõtja Maaportaal OÜ poolt hallatav maaportaal.ee tegeleb spetsialiseeritult ühe
osaga kogu kinnisvarakuulutuste turust, seega on maaportaal.ee-le kõige lähemateks
konkurentideks kinnisvarakuulutuste portaalid KV ja City24.
Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda, ei ole kaubaturgude
täpne piiritlemine vajalik.
3.3 Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda
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arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesoleva koondumise tulemusel hakkaks Media Investments & Holding OÜ-le kuuluma
kaks kuulutuste portaali: SOOV ja Maaportaal. Kõige suuremaks turuosaliseks Eestis
kuulutuste portaalide osas on AllePal OÜ ning temaga valitseva mõju kaudu seotud
ettevõtjad, kes haldavad kinnisvarakuulutuste portaale KV ja City24 ja oksjoniportaali
OSTA. Lisaks kavatseb AllePal OÜ omandada valitseva mõju autokuulutuste portaali
auto24 ja üldiste kuulutuste portaali Kuldne Börs üle. Märgitud portaalide kaudu omab
Allepal OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad turgu valitsevat seisundit
kinnisvarakuulutuste ja käimasoleva koondumise lõpule viimisel ka autokuulutuste
kaubaturgudel. Lisaks Allepal OÜ-ga seotud kuulutuste portaalidele, on käesoleva
koondumisega
hõlmatud
kuulutuste
portaalidest
suuremaks
turuosaliseks
kinnisvarakuulutuste portaal kinnisvara24.ee. Üldiste kuulutuste portaaliga SOOV
võrdväärseks turuosaliseks on üldiste kuulutuste portaal Okidoki.
Käesoleva koondumise tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude
struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit
KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet
anda loa Media Investments & Holding OÜ ja AllePal OÜ ettevõtja osa (kuulutuste
portaal SOOV) koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu
jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet
võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada
kuni ühe aastani.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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