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Koondumisele nr 11/2014 Apollo Kino OÜ / Solaris Kino OÜ loa andmine 
 

Koondumine 

 

Konkurentsiamet on 12.08.2014 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Apollo 

Kino OÜ ja OÜ Solaris Property Partners vahel 08.08.2014 sõlmitud osa müügilepingule 

omandab Apollo Kino OÜ valitseva mõju Solaris Kino OÜ üle konkurentsiseaduse (edaspidi 

KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 

viisil.     

   

Konkurentsiamet avaldas 12.08.2014 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Koondumise osalised  

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks 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 Apollo Kino OÜ ja Solaris Kino OÜ. 

 

Apollo Kino OÜ emaettevõtjaks on Apollo Cinemas OÜ, mille ainuosanik on Apollo Holding 

OÜ, viimase 100% osanik on omakorda OÜ Sandbach, mille ainuosanik on Toomas Kruus 

(i.k […]). Apollo Kino OÜ-le kuulub 2014 aastal avatud kolme saali ja 420 istekohaga kino 

Pärnus. Apollo Holding OÜ peab „Apollo“ kaubamärgi all tegutsevat raamatu- ja 

meelelahutuskaupluste ketti. 

 

Koondumise eelselt on Solaris Kino OÜ emaettevõtja OÜ Solaris Property Partners, millele 

kuulub lisaks 100% teise tütarettevõtja Solaris Keskus AS-i aktsiatest. Solaris Keskus AS-i 

tegevusalaks on Tallinnas, Estonia pst. 9 asuva meelelahutus- ja vabaajakeskuse arendamine 

ja selles asuvate rendipindade väljaüürimine. Solaris Keskus AS-i tegevus käesoleva 

tehinguga ei muutu. Solaris Kino põhitegevuseks on filmide näitamine „Solaris Keskuses“ 

asuvas 7 ekraaniga multiplex kinokompleksis ning kõrvaltegevuseks samas asukohas 

kinokülastajate toitlustamine. 
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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. 

 

Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 

6 391 200 eurot ja koondumise osaliste käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot, 

mistõttu kuulub antud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

Kaubaturud 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja 

kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 

vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 

territooriumi või selle osa. 

 

Koondumise osaliste äritegevus kattub filmide näitamisel kinodes. Apollo Kino OÜ opereerib 

kolme ekraani ja 420 istekohaga kino Pärnus ning Solaris Kino OÜ seitsme ekraani ja 1541 

istekohaga kino Tallinnas. 

 

Konkurentsiamet on 19.12.2013 otsuses nr 5.1-5/13-051 (AS Forum Cinemas /Solaris Kino 

OÜ osa) määratlenud kaubaturuks filmide näitamise kinodes Tallinnas ja selle lähiümbruses. 

Konkurentsiameti hinnangul on sarnane kaubaturu määratlus asjakohane ka käesoleval juhul. 

Sellist kaubaturu määratluse põhimõtet kasutades järeldub, et antud koondumise osalised 

tegelevad mõlemad filmide näitamisega kinodes erinevates geograafilistes piirkondades: 

Solaris Kino OÜ tegutseb filmide näitamise kaubaturul kinodes Tallinnas ja selle 

lähiümbruses ning Apollo Kino OÜ tegutseb filmide näitamise kaubaturul kinodes Pärnus ja 

selle lähiümbruses.     

 

Hinnang koondumisele 
 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

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 olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise osalised tegutsevad erinevatel geograafilistel kaubaturgudel. Samuti 

puudub nende äritegevuste vahel vertikaalne seos (müüja-ostja suhe) ning koondumise 

tulemusena ei muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Seetõttu ei 

tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 

tähenduses ning käesoleva koondumise puhul ei esine KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, 

mis tingiksid koondumise keelamise.  
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Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 

 

 

otsustan: 

 

anda luba Apollo Kino OÜ ja Solaris Kino OÜ koondumisele. 
 

Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest. 

 

KonkS § 27 lg 6
1
 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada kuni 

ühe aastani. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor 

 

Konkurentsiameti 26.08.2014 otsuse  nr 5.1-

5/14-024 ärakiri on samane originaaliga. 

Ärakirjast on välja jäetud isikukood, vastav 

koht on tekstis tähistatud nurksuluga.  

 

/Veiko Ilves/ 15.09.2014 


