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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Õhk ja Päike OÜ on käesoleval ajal on OÜ Sevenhead ainuvalitseva mõju all.
Eesti Meedia AS kuulub UP Invest OÜ kontserni, kes on omakorda MM Grupp OÜ
valitseva mõju all. Valitsev mõju tekkis peale koondumiseks loa saamist
(Konkurentsiameti 25.05.2015 otsus nr 5.1-5/15-016).
Eesti Meedia AS kavatseb omandada 100% osaluse OÜ-s Õhk ja Päike.
Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2
sätestatud viisil.
Koondumise osalisteks on Eesti Meedia ja OÜ Õhk ja Päike (KonkS § 20 p-d 2 ja
4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad.
OÜ Õhk ja Päike põhitegevus on telekanali SEITSE pidamine (läbi tütarühingu
Telekanal SEITSE OÜ). Telekanal SEITSE on tasuline muusikasaadetele
spetsialiseerunud telekanal. OÜ Õhk ja Päike teine tütarühing (Meediamaakler
OÜ) tegeleb reklaami vahendamisega Telekanal SEITSE OÜ-le.
Eesti Meedia AS ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad
Eestis järgmiste tegevusaladega:



















humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;
raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete jaemüük raamatukaupluste
ketis „Apollo“;
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 (marginaalses ulatuses),
jäätise müük ostukeskustes,
uudisteagentuuri teenused,
meediamonitooringuteenused,
ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,
trükiteenuste osutamine.

Kontserni kuuluvad veel trükiettevõte AS Kroonpress, ajakirjade kojukande ja
kirjakande teenust pakkuv AS Express Post (ühise valitseva mõju all koos AS-iga
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Ekspress Grupp) ning kontserni IT- ja haldusalast tegevust koondav OÜ
Meediasüsteemid.
Eesti Meedia AS-i tütarühingu, AS Kanal 2, tooteportfelli kuulub kolm telekanalit:
1) vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa
alusel toimiv Kanal 2,
2) tingimusjuurdepääsuga
üleriigilise
televisiooniteenuse
osutamise
tegevusoa alusel toimivad Kanal 11 (üldhuvi) ja
3) tingimusjuurdepääsuga
üleriigilise
televisiooniteenuse
osutamise
tegevusloa alusel toimiv Kanal 12 (temaatiline: film/seriaalid).
Koondumise peamiseks põhjuseks on Eesti Meedia AS-i soov täiendada oma
portfellis olevat telekanalite valikut tasulise spetsialiseeritud muusikakanaliga.
Koondumine on majandusvaldkondade lõikes seega seotud
tasuliste
muusikakanalite edastamisega televisioonis ja reklaami vahendamisega meedias.
Kuivõrd koondumise osaliste kaubaturud ei kattu, siis koondumine ei mõjuta
kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või
tugevnemiseks.

