KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Koondumise kirjeldus
Koondumise aluseks on UP Invest OÜ kui omandaja ühelt poolt ning KASSIR.RU Baltics OÜ kui müüja
vahel teiselt poolt 15. oktoobril 2019 sõlmitud osaluse müügileping. Lepingu alusel omandab UP Invest
OÜ ainuvalitseva mõju OÜ Baltic Ticket Holdings üle ainuosa omandamise teel.
Koondumise peamiseks põhjuseks on UP Invest OÜ kontserni soov siseneda piletite müügi vahenduse
turgudele Baltikumis ja Valgevenes.
Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Koondumise osalisteks on UP Invest OÜ ühelt poolt ning OÜ Baltic Ticket Holdings teiselt poolt (KonkS
§ 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.

Omandatavate ettevõtjate valitseva mõju struktuur ja äritegevus
Käesoleval ajal on Piletilevi ainuomanikuks KASSIR.RU Baltics OÜ, kellele kuulub Baltic Ticket Holdings
OÜ ainuosa (ISIN EE3100137803). Müüja on UPI-ga kokku leppinud eelnimetatud ainuosa
võõrandamises UP Invest OÜ’le
OÜ Baltic Ticket Holdings ja tema tütarühingud tegelevad kultuuri-, meelelahutus-, spordi- jm ürituste
piletite müügi vahendamisega Balti riikides ja Valgevenes, seejuures Eestis tegutseb neist aktiivselt
eelkõige AS Piletilevi, kasutades teenuste osutamisel kaubamärki „Piletilevi“. Teenuste osutamine
toimub Eestis eelkõige veebilehe piletilevi.ee vahendusel ja koostööpartnerite juures
(kaubanduskeskused jm) asuvate müügipunktide kaudu.

OÜ UP Invest ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus
UP Invest OÜ-ga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste tegevusaladega:
• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük,
• raamatute, filmide, muusika 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,
• raamatute ja koolitarvete jaemüük,
• 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.
Kontserni kuuluvad Eestis veel ajakirjade kojukande ja kirjakande teenust pakkuv AS Express Post
(ühise valitseva mõju all koos AS-iga Ekspress Grupp) ja ajakirjanduse arengut toetav heategevuslik
fond SA Eesti Meedia Fond.
Omandamisel on IM Arvutid AS, mis tegeleb elektroonikatoodete müügi, remondi ja hooldusega.

***
Koondumise osaliste vahel puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed seosed.
Tulenevalt koondumise osaliste väikesest turuosast ei kahjusta antud koondumine kaubaturgude
struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.

