
                                                                                                                   

 
 

 

 
 

OTSUS 18.03.2015 nr 5.1-5/15-009 

 

 

Koondumisele nr 4/2015 Artabanos Holding OÜ ja OÜ Sandbach/ OÜ Maesteq 

ja Apollo Holding OÜ loa andmine 

 

 

Koondumine 

 

Artabanos Holding OÜ ja OÜ Sandbach volitatud esindajad esitasid 17.02.2015 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 30.01.2015 sõlmitud 

Apollo Holding OÜ 100% osa müügilepingule omandavad Artabanos Holding OÜ ja 

OÜ Sandbach koondumise vahendiks oleva äriühingu OÜ Maesteq kaudu ühise 

valitseva mõju Apollo Holding OÜ üle.  

[…]  

Tehingu tulemusel omandavad Artabanos Holding OÜ ja OÜ Sandbach ühiselt 

valitseva mõju OÜ Maesteq vahendusel Apollo Holding OÜ üle konkurentsiseaduse 

(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega 

KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.  

 

Konkurentsiamet avaldas 18.02.2015 ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta 

teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud 

koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalisteks füüsilised isikud või ettevõtjad, 

kes ühiselt omandavad 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 Artabanos Holding OÜ, OÜ Sandbach ja Apollo 

Holding OÜ. 

 

Artabanos Holding OÜ on OÜ Artabanos tütarettevõtja, mis on omakorda UP Invest 

OÜ tütarettevõtja. UP Invest OÜ omab osalusi paljudes ettevõtjates ning kuulub 

omakorda füüsilise isiku Margus Linnamäe (isikukood 36401052714) valitseva mõju 

all olevasse MM Grupp OÜ kontserni. Artabanos Holding OÜ-ga valitseva mõju 

kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmistel tegevusaladel: 

 

 humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük; 

 veterinaarravimite, instrumentide, sööda ja lemmikloomatoodete hulgimüük; 

 hambaravitoodete hulgimüük; 
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 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; 

 meediamonitooringu- ja meediaanalüüside teenused. 

 

OÜ Sandbach kuulub füüsilise isiku Toomas Kruus’i (isikukood 37003260260) 

valitseva mõju alla. OÜ Sandbach omas koondumise eelselt valitsevat mõju „Apollo“ 

kaubamärgi all tegutsevat raamatu- ja meelelahutuskaupluste ketti omavas Apollo 

Holding OÜ-s. Lisaks kuulub OÜ Sandbach valitseva mõju alla Apollo Cinemas OÜ, 

mis läbi oma tütarettevõtjate omab kino Pärnus ja kino Tallinnas Solarise Keskuses. 

OÜ-ga Sandbach on valitseva mõju kaudu seotud ka Apollo Kohvikud OÜ, mis 

tegeleb peamiselt kinokülastajatele toitlustusteenuste osutamisega. 

 

Apollo Holding OÜ kuulus koondumise eelselt OÜ Sandbach valitseva mõju alla. 

Apollo Holding OÜ omab „Apollo“ kaubamärgi all tegutsevat raamatu- ja 

meelelahutuskaupluste ketti, kuhu kuulub 14 kauplust üle Eesti. Lisaks on Apollo 

Holding OÜ-l tütarettevõtja Apollo Kauplused OÜ, millel äritegevus puudub.   

 

Õiguslik hinnang 

 

Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 

eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt 

kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 

euro ja koondumise osaliste käibed Eestis ületasid kummalgi 2 000 000 eurot, 

mistõttu kuulub 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 (edaspidi asendatavate) kaupade 

käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi Juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt 

mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise 

osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab 
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vähemalt 15-protsendilise ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on 

vertikaalselt mõjutatud kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu 

koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või 

järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse 

kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste 

ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja 

ja ostja suhetes või mitte. 

 

Käesoleva koondumise osaliste äritegevused kattuvad toitlustamise teenuse osutamise 

valdkonnas. Artabanos Holding OÜ-ga samasse kontserni kuuluvad Jäätisekohviku 

OÜ jäätisekohvikud erinevates kaubanduskeskustes ning OÜ-ga Sandbach on 

valitseva mõju kaudu seotud Apollo Kohvikud OÜ. Arvestades erinevate 

toitlustuskohtade suurt arvu, on koondumise osaliste osatähtsus sellel kaubaturul 

marginaalne ning tegemist ei ole mõjutatud kaubaturuga Juhendi § 8 lg 3 punkti 1 

tähenduses. 

 

MM Grupp OÜ tütarühing OÜ Hilana tegevusalaks on kirjastamine, mis on raamatute 

jaemüügiga (Apollo Holding OÜ äritegevus) vertikaalselt seotud äritegevuseks. 

Samas on OÜ Hilana kirjastustegevus äärmiselt marginaalse ulatusega (2012. 

majandusaasta käive oli alla 400 euro ja nii 2013. kui 2014. majandusaastate käive oli 

alla […] euro). Niivõrd madalast kirjastamisest saadud müügitulust tingituna, ei 

avalda koondumine mõju kirjastamise ega raamatute jaemüügi kaubaturgudele.        

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul turu struktuur ei muutu ning koondumine ei 

mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole 

kaubaturgude täpne piiritlemine vajalik. 

 

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 puhul puuduvad horisontaalselt mõjutatud kaubaturud Juhendi 

§ 8 lg 3 mõistes. Samuti ei mõjuta konkurentsi koondumise osaliste äritegevuste 

(kirjastamine ja raamatute jaemüük) vertikaalne seos. Koondumise tulemusena ei 

muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega 

tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. 

Seega ei esine käesoleva koondumise puhul 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 Artabanos Holding OÜ ja OÜ Sandbach ning OÜ Maesteq ja Apollo 

Holding 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 61 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 18.03.2015 otsuse nr 5.1-

5/15-009 ärakiri on samane originaaliga. 

Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad 

kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. 

 

/Veiko Ilves/ 24.03.2015 


