
OÜ Advokaadibüroo 
Eversheds Sutherland  
Ots & Co 
Kentmanni 4/Sakala 10 
10116 Tallinn 
Eesti 
 
Registrikood 10639559 
 
T: 622 9990 
F: 622 9999 
 
eversheds-sutherland.ee   

 

Eversheds Sutherland Ots & Co on Eversheds International Limited´i liige 
   

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesoleval ajal on OÜ Mirrow Institute ainuvalitseva mõju all OÜ Theatrical Film 

Distribution ja OÜ Apollo Group ainuvalitseva mõju all OÜ Apollo Cinemas ja OÜ Apollo 

Kohvikud. OÜ UP Invest ainuvalitseva mõju all on Jäätisekohviku OÜ. 

 

Koondumise peamiseks põhjuseks on OÜ UP Invest soov siseneda uutele tegevusaladele 

Eestis, Lätis ja Leedus. Uuteks tegevusaladeks on kinode pidamine ja sellega seonduvate 

kinofilmide levitamisõiguste müük.  

 

OÜ-l Mirrow Institute ja OÜ-l Apollo Group on vastavates valdkondades tegutsemise 

kogemus ning kuna UP Invest OÜ on juba varasemalt pidanud OÜ-ga Apollo Group ühiselt 

„Apollo“ raamatupoodide ketti (läbi ühiskontrolli OÜ Apollo Holding üle), on pooled 

otsustanud ühist äritegevust laiendada. Samal ajal soovib OÜ Apollo Group laiendada oma 

tegevust kohvikupidamise turul. 

 

Eelnevaga seoses omandab OÜ UP Invest OÜ-lt Mirrow Institute ja OÜ-lt Apollo Group 

osalused ja sõlmib viimastega osanike lepingud, mis koosmõjus omandistruktuuride 

ümberkorraldustega tekitavad osapooltele tulevikus ühise valitseva mõju kinofilmide 

levitamisõiguste turul tegutseva OÜ Theatrical Film Distribution (sh tütarühingud Eestis, 

Lätis ja Leedus), kinosid pidava OÜ Apollo Cinemas (sh tütrarühingud Eestis ja Lätis) ning 

kohvikuid/mahlabaare pidavate OÜ Apollo Kohvikud ja Jäätisekohviku OÜ üle.  

 

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 3 sätestatud viisil.  

 

Koondumise osalisteks on ühise valitseva omandajate osas OÜ Apollo Group, OÜ Mirrow 

Institute (ajutiselt, kuni OÜ-st Theatrical Film Distribution saab omandistruktuuride 

ümberkorralduste järel OÜ Apollo Cinemas tütarühing) ja OÜ UP Invest, ning 

omandatavate ettevõtjate osas OÜ Theatrical Film Distribution (koos tütarühingutega), OÜ 

Apollo Cinemas (koos tütarühingutega), OÜ Apollo Kohvikud ja Jäätisekohviku OÜ (KonkS 

§ 20 p-d 3  ja 4).  

 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 

 

Koondumisega seotud tegevusvaldkondadeks on kinofilmide levitamine ja näitamine 

kinodes, rahva- ja kultuurimajades ning kohapealne toitlustus müügikohas (kohvikute 

pidamine). 

 

Ettevõtjate, kelle üle omandatakse ühine valitsev mõju, tegevusalad on järgmised:  

 

1) OÜ Apollo Cinemas koos oma tütarühingutega OÜ Apollo Kino, OÜ Solaris Kino, OÜ 

Apollo Film ja SIA Apollo Kino  

 

o peamine tegevusvaldkond: kinode pidamine Eestis ja Lätis (tegevust pole 

Lätis veel alustada jõudnud); 

 

2) OÜ Theatrical Film Distribution koos oma tütarühingutega OÜ Estonian Theatrical 

Distribution, SIA Latvian Theatrical Distribution ja UAB Theatrical Film Distribution  

 

o peamine tegevusvaldkond: kinofilmide levitamine kinodes ning rahva- ja 

kultuurimajades (tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus); 
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3) OÜ Apollo Kohvikud  

 

o peamine tegevusvaldkond: kohvikute/mahlabaaride pidamine Eestis 

(„Blender“); 

 

4) Jäätisekohviku OÜ  

 

o peamine tegevusvaldkond: kohvikute pidamine Eestis. 

 

OÜ-ga Apollo Group ja OÜ-ga Mirrow Institute valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad 

(lisaks eespool alapunktides 1) – 3) nimetatutele) tegelevad järgmiste tegevusaladega: 

 

• Raamatute ja koolitarvete jaemüük (Apollo Holding OÜ – ühiselt OÜ-ga UP Invest), 

• Kirjastamine, 

• Toitlustus, 

• Kinnisvarahaldus,  

• Investeerimine ja valdustegevus erinevates äriliinides. 

 

OÜ UP Invest ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste 

tegevusaladega:  

 

• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük; 

• 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,  

• trükiteenuste osutamine, 

• jäätise müük ostukeskustes, 

• uudisteagentuuri teenused, 

• meediamonitooringuteenused, 

• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine, 

• telekanalite ja raadiojaamade pidamine, 

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

• internetikuulutuste portaalide pidamine, 

• internetioksjonikeskkondade pidamine, 

• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine, 

• raamatute ja koolitarvete jaemüük, 

• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne. 

 

Kontserni kuuluvad Eestis veel trükiettevõte AS Kroonpress, ajakirjade kojukande ja 

kirjakande teenust pakkuv AS Express Post (ühise valitseva mõju all koos AS-iga Ekspress 

Grupp), veebiportaale pidav AllePal OÜ, stardifaasis olev Loovagentuur OÜ ja ajakirjanduse 

arengut toetav heategevuslik fond SA Eesti Meedia Fond. Lisaks on omandamisel 

meediaagentuuri teenuseid pakkuvad OÜ HTR Direct ja CMS Production OÜ.  
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Koondumise tulemusena tekib horisontaalne kattuvus OÜ Apollo Kohvikud ja 

Jäätisekohviku OÜ  vahel, kuid nimetatud ettevõtjate ühine turuosa kohvikute pidamise 

turul on oluliselt  alla 15%. Vertikaalseid seoseid koondumine ei tekita, kuna ükski ühise 

valitseva mõju omandav ettevõtja ei tegutse ühise valitseva mõju alla minevate 

ettevõtjatega vertikaalselt seotud kaubaturgudel. Ennekõike ei tegele OÜ UP Invest ega 

temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad kinode pidamise ega kinofilmide 

levitamisega. 

 

Koondumine ei mõjuta seega kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva 

seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks. 

 
 

 


