KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise kirjeldus
Soov.ee üldiste kuulutuste kuulutusteportaal tegutseb Eestis kuulutuste vahendamise turul
kuulutuste ja bännerreklaamide avalikustajana. Teenuseid osutatakse Soov.ee veebilehe kaudu.
Käesoleval ajal peab nimetatud portaali Allepal OÜ.
Koondumise peamisteks põhjusteks on UP invest OÜ kontserni soov tulla tagasi kuulutuste
vahendamise turule. Selleks ostab UP Invest kontserni ühing Media Investments & Holding OÜ või
mõni tema tütarühing Allepal OÜ-lt tagasi Soov.ee üldiste kuulutuste kuulutusteportaali eraldiseisva
ja toimiva ettevõttena, mis hõlmab endast kogu vajalikku vara, kliendisuhteid ja oskusteavet, mis
on seotud selle äriga.
UP Invest OÜ kontserni taassisenemine turule elavdab konkurentsi kuulutuste ja bännerrklaamide
osas, mistõttu omab koondumine positiivset mõju konkurentsile.
Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. Koondumise
teade on esitatud KonkS § 25 lg 1 alusel kavandatava koondumisena.
Koondumise osalisteks on Media Investments & Holding OÜ ja Allepal OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Omandatava ettevõtja osa valitseva mõju struktuur ja äritegevus
Tehingueelselt haldab AllePal OÜ Eestis kinnisvarakuulutuste portaale ja üldiste kuulutuste portaali
soov.ee. AllePal OÜ-d omab täielikult Baltic Classifieds Group OÜ, mille enamusosalust omakorda
omavad investeerimisfondid (keda nõustab Apax Partners LLP), täpsemalt Apax IX.
OÜ UP Invest ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus
MM Grupp OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad (sh OÜ UP Invest) 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,
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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.

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 Baltic Ticket Holdings OÜ.
***
Koondumise osaliste vahel on horisontaalseks kattuvuseks reklaami avalikustamine internetis, mis
hõlmab kõiki Eestis asuvatele ettevõtjatele ja elanikele suunatud reklaami sisaldavaid veebilehtesid.
Kuigi koondumiste osaliste ühine turuosa antud kaubaturul võib ületada 15%, ei muuda koondumine
koondumise osalisi suurimaks vastava valdkonna turuosaliseks Eestis. UP Invest OÜ kontsernist
suuremad Eesti turul tegutsevad internetireklaami teenuse pakkujad on nii koondumise eelselt kui
järgselt nii Ekspress Grupp kui Apax IX fond, samuti välismaised internetireklaami teenuse pakkujad
Google ja Facebook.
Koondumise osaliste vahel puuduvad olulised vertikaalsed seosed (millega kaasneks suurem kui
25%-line turuosa).
Tulenevalt koondumise osaliste suhteliselt väikesest turuosast antud kaubaturul ei kahjusta
koondumine kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või
tugevnemiseks.

