KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise aluseks on AS Eesti Meedia ühelt poolt ning teiselt poolt Baltic Media Network OÜ vahel
17.09.2018 sõlmitud osaluste müügileping. Lepingu alusel omandab AS Eesti Meedia 100%-lise
osaluse (ainuvalitseva mõju) Baltic Media Services OÜ-s.
AS Eesti Meedia kuulub MM Grupp OÜ kontserni. Baltic Media Services OÜ on praegu Baltic Media
Network OÜ ainuvalitseva mõju all.
Koondumise peamiseks põhjuseks on AS Eesti Meedia soov omandada ettevõte, mis põhitegevusena
osutab reklaamialaseid teenuseid AS Eesti Meedia venekeelsetele raadiojaamadele Narodnoje Radio
ja Radio DFM. Omandatav ettevõtja vahendab neisse raadiojaamadesse reklaami. Raadiojaamade
sageduslube ja raadioteenuse osutamise tegevuslube omab ja toimetusvastutust kannab AS Eesti
Meedia, olles seega meediateenuse osutajaks meediateenuste seaduse tähenduses. Koondumise
tagajärjel lihtsustuvad AS Eesti Meedia venekeelsete raadiojaamade Narodnoje Radio ja Radio DFM
tööprotsessid.
Koondumise osalisteks on AS Eesti Meedia ja Baltic Media Services OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Baltic Media Services OÜ äritegevus
Omandatava ühingu põhitegevusalaks on reklaamiagentuuri tegevus, mille käigus vahendatakse
venekeelset raadioreklaami raadiojaamadele Narodnoje Radio ja Radio DFM (vajadusel koos
reklaamklipi tootmisega)
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,
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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.

