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Koondumise nr 21/2013 AS Forum Cinemas / Solaris Kino OÜ osa täiendava
menetluse alustamine

Koondumine
AS-i Forum Cinemas esindaja esitas 25.07.2013 Konkurentsiametile koondumise
teate, mille kohaselt vastavalt 16.07.2013 sõlmitud rendilepingule ning Solaris kino
kui ettevõtte üleminekut käsitlevale lepingule tekib AS-il Forum Cinemas võimalus
hakata opereerima seni Solaris Kino OÜ poolt opereeritud kinokompleksi. Tehingu
tulemusena omandab AS Forum Cinemas valitseva mõju Solaris Kino OÜ osa üle
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist
koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 26.07.2013 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Koondumise kohta esitati
Konkurentsiametile 3 märgukirja, mis sisaldasid vastuargumente AS-i Forum
Cinemas ja Solaris Kino OÜ koondumisele. Lisaks esitas Konkurentsiametile kirja
Kultuuriministeerium, kelle hinnangul koondub käesoleva tehinguga suurem osa
kinoturust ühe ettevõtja kätte ning kõnealune koondumine võib olla vastuolus
konkurentsiseadusega.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende
osade üle.
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa
üle omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks AS Forum Cinemas ja Solaris Kino OÜ.
AS Forum Cinemas on koos Lätis registreeritud SIA-ga Forum Cinemas ja Leedus
registreeritud Forum Cinemas UAB-ga Soomes registreeritud Finnkino OY 100%
tütarettevõtja. AS Forum Cinemas tegeleb kinode opereerimisega ja filmide
levitamisega Eestis. AS Forum Cinemas opereerib 3 kino: Tallinnas Coca Cola Plaza
kino, Tartus kino Ekraan ja Narvas kino Astri.
Solaris Kino OÜ on Solaris Property Partners OÜ 100% tütarettevõtja. Solaris
Property Partners OÜ osanikud on omakorda Hollandis registreeritud TWCKE
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Deelnemingen B.V., BDG Holdings OÜ ja Koha Capital OÜ. Solaris Kino OÜ
opereerib Solaris kino Tallinnas.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot.
Koondumise osaliste 2012. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 391 200 euro ja
koondumise osaliste käibed Eestis ületasid nimetatud perioodil kummalgi 1 917 350
eurot, mistõttu kuulub käesolev koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt
kontrollimisele.
Täiendava menetluse alustamine
Koondumise osaliste äritegevus kattub kinode opereerimisel Tallinnas. AS Forum
Cinemas opereerib 11 ekraaniga multiplex kinokompleksi Coca Cola Plaza ning
Solaris Kino OÜ opereerib 7 ekraaniga multiplex kinokompleksi Solaris kino.
Mõlemad kinod paiknevad Tallinna kesklinnas teineteisest ligikaudu 600 m kaugusel
ning on üksteise suurimateks konkurentideks. Koondumise teate kohaselt on
koondumise osaliste ühine turuosa Tallinnas vahemikus 92 – 94% sõltuvalt sellest,
kas vaadelda vaatajate arvu või käivet.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.
Seoses vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu või
nende puudumine AS Forum Cinemas ja Solaris Kino OÜ osa koondumise puhul ning
võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2,

otsustan:
alustada täiendavat menetlust koondumise hindamiseks.
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu
jooksul täiendava menetluse algusest arvates ühe järgmistest otsustest:
1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS
§ 22 lõigetes 3 ja 4 nimetatud asjaolusid;
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2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22
lõigetes 3 ja 4 nimetatud asjaolud;
3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 3 võib Konkurentsiamet konkurentsi kahjustamise
vältimiseks anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad
endale võetud kohustused.
KonkS § 281 kohaselt on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise
läbiviimist.
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