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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise kirjeldus
Koondumise peamiseks põhjuseks on UP Invest OÜ kontserni soov täiendada elektroonikatoodete
turustamise valdkonnas klientidele pakutavaid tooteid ja teenuseid Baltikumis ja Soomes. Käesoleval
ajal tegutseb UP INvest OÜ kontserni ettevõtjatest antud valdkonnas Valge Klaar OÜ, mis tegeleb
Eestis elektroonikatoodete turustamisega Eestis (peamiselt Apple kaubamärki kandvad tooted) ja
Apollo Kauplused OÜ, mille raamatupoodides müüakse muu hulgas vähesel määral
elektroonikaseadmeid (peamiselt e-lugereid).
UP Invest OÜ kui omandaja ühelt poolt ning Ismo Kalevi Uosukainenkui müüja teiselt poolt on
sõlminud aktsiate ostu-müügilepingu, mille alusel soovib UP Invest OÜ omandada ainuvalitseva mõju
Eesti ühingu aktsiaseltsi IM ARVUTID, Soome ühingu MacPeople Oy ja Läti ühingu sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "MacPeople" (SIA „MacPeople“) üle.
Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Koondumise osalisteks on UP Invest OÜ, aktsiaselts IM ARVUTID, MacPeople Oy ja SIA „MacPeople“
(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 aktsiaseltsi IM ARVUTID ja SIA „MacPeople“ aktsiate ainuomanikuks on Ismo
Kalevi Uosukainen. MacPeople Oy aktsiaid kontrollib 40% osas Ismo Kalevi Uosukainen otse ja
ülejäänud 60% osas läbi tema 100%-lises omanduses oleva People Group Oy. Enne tehingu täitmist
viib Ismo Kalevi Uosukainen MacPeople Oy osas läbi sisemise ümberstruktureerimise, mille
tulemusena hakkab viimane olema IM Arvutite 100%-lises omanduses.
Aktsiaselts IM ARVUTID, MacPeople Oy ja SIA „MacPeople“ tegelevad elektroonikakaupade
(peamiselt Apple kaubamärki kandvate toodete) turustamise, remondi ja hooldusega Balti riikides ja
Soomes. Eestis tegutseb neist üksnes aktsiaselts IM ARVUTID.
Aktsiaseltsil IM ARVUTID on Eestis 4 müügisalongi, millest kolm asuvad Tallinnas ja üks Tartus.
Peamisteks toodeteks, mida ta turustab, on mobiiltelefonid ja nende lisavarustus, laua- ja sülearvutid
ja nende lisavarustus, nutikellad, Apple TV seadmed.
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,
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•

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.
Elektroonikakaupade müügiga tegelevad Apollo Kauplused OÜ (peamiselt e-lugerid) ja Valge Klaar
OÜ, kellel on kaks müügisalongi Tallinnas. Valge Klaar OÜ müügisalongides müüakse laua- ja
sülearvuteid, mobiiltelefone ja nutikelli ning nende lisavarustust. Lisaks tegeletakse mobiiltelefonide
ja arvutite remondi ja hooldamisega.

***
Koondumise osalised tegelevad mõlemad elektroonikaseadmete turustamise, remondi ja hooldusega
Eestis, kuid nende ühine turuosa on antud kaubaturul alla 15%.
Koondumise osaliste vahel puuduvad olulised vertikaalsed seosed.
Tulenevalt koondumise osaliste väikesest turuosast ei kahjusta antud koondumine kaubaturgude
struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.

