
 

 KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

Koondumise aluseks on AS Eesti Meedia ühelt poolt ja teiselt poolt Eesti Audiovisuaalse 

Kultuuripärandi OÜ ning tema seniste osanike (RHC OÜ, Wavelength OÜ ja Xpert Media OÜ) vahel 

18.10.2018 sõlmitud investeerimise ja osanikevaheline leping. Lepingu alusel omandab AS Eesti 

Meedia 67%-lise osaluse Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ-s.  

AS Eesti Meedia kuulub MM Grupp OÜ kontserni. Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ omanikud 

on käesoleval ajal RHC OÜ, Wavelength OÜ ja Xpert Media OÜ.  

Eesti Meedia portfelli kuuluvad käesoleval ajal telekanalid üldhuvikanal Kanal 2 ning spetsialiseeritud 

telekanalid Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits. Koondumise peamiseks põhjuseks on Eesti Meedia soov 

tuua turule ERR-i arhiivil põhinevad kvaliteetsed telesarja- ja filmikanalid (Eesti Kanal ja Eesti Kanal +), 

mis laiendaksid tema poolt opereeritavate spetsialiseeritud telekanalite valikut.  

Koondumise osalisteks on AS Eesti Meedia ja Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ (KonkS § 20 p-

d 2 ja 4).  

Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ äritegevus  

Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ on käivitusfaasis ja tema kavandatav majandustegevus on 

spetsialiseeritud telekanalite (Eesti Kanal ja Eesti Kanal +) pidamine. Eelnimetatud telekanalite 

eesmärgiks on ERR-i arhiivil põhinevate kvaliteetsete kodumaiste telesarjade- ja filmikanalite 

näitamine kaabellevis. Näidatava sisu alusel liigituvad mõlemad kanalid nn retrokanaliteks. Mõlemad 

kanalid on tingimusjuurdepääsuga, reklaamivabad ja eetris ööpäevaringselt.  

AS Eesti Meedia ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus  

AS Eesti Meedia ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste 

tegevusaladega:  

• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;  

• raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete 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,  

• reklaamiteenused,  

• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,  

• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,  

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

• internetikuulutuste portaalide pidamine,  

• internetioksjonikeskkondade pidamine,  

• trükiteenuste osutamine,  

• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine,  

• raamatute ja koolitarvete jaemüük,  

• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne,  

• kinofilmide levitamine kinodes ning kultuuri- ja rahvamajades,  

• etenduste korraldamine,  

• kinode pidamine ja toitlustus kinodes,  

• mahlabaaride pidamine,  

• kohvikute pidamine,  

• 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.  

* * * 

Koondumise tulemusena ei teki horisontaalseid kattuvusi, millega kaasneks suurem kui 15%-line 

turuosa ega vertikaalseid seotusi, millega kaasneks suurem kui 25%-line turuosa.  

Koondumine ei mõjuta seega kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi 

tekkimiseks või tugevnemiseks. 


