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Apollo Kino OÜ (Apollo Kino) sõlmis 08.08.2014 lepingu Solaris Kino OÜ (Solaris Kino) osa 
omandamiseks (Tehing) OÜ-lt Solaris Property Partners (Solaris Property Partners). 

Solaris Kino tegeleb filmide näitamisega Tallinna kesklinnas Solarise keskuses asuvas 7 ekraaniga 
multiplex kinokompleksis. Kõrvaltegevusena pakub Solaris Kino kinokülastajatele toitlustust. 

2013. aastal tõi kinole edu nii Eesti kui välismaa filmide näitamine ja külastajate seas kinnistunud 
soodsate hindadega tipptasemel kino kuvand. Ligi pooled Solaris Kino külastajatest on liitunud 
Tähtede Klubi programmiga ning pidevas tõusujoones on veebi ja mobiilirakenduse kaudu ostetud 
piletite hulk, mis oli 2014. aasta alguseks ületanud kassast ostetud piletite arvu. 2013. aastal kasvas 
kino külastajate arv proportsionaalselt kõigis segmentides, eriti kasvas eakamate külastajate hulk. 

Solaris Kino kuulub Solarise kontserni emaettevõtjale Solaris Property Partners. Emaettevõtjale 
Solaris Property Partners (valdusühing) kuulub lisaks Solaris Kinole ka teine tütarühing Solaris 
Keskus AS (100% aktsiatest). Solaris Keskus AS-i tegevusalaks on Tallinnas, Estonia pst. 9 asuva 
meelelahutus- ja vaba aja keskuse arendamine ja selles asuvate rendipindade väljaüürimine. Solaris 
Kino kohta leidub täiendavat teavet koduleheküljel www.solariskino.ee. 

Apollo Kino asutati 2012. aastal ning see alustas 2013. aastal kinode ehitusega seotud arendustöid. 
2014. aastal avati esimene kino Pärnus, millel on kolm saali kokku 420 kohaga ning mis on varustatud 
kaasaegseima tehnoloogiaga.  

Apollo Kino kuulub valdusühingule Apollo Cinemas OÜ, mis omakorda kuulub Apollo Holding OÜ-
le. Apollo Holding OÜ alustas tegevust samuti 2012. aastal, kui omandati Rautakirja Oy-lt Apollo 
kaupluste kett. Apollo Holding OÜ peab raamatu- ja meelelahutuskaupluste ketti Apollo. Apollo Kino 
kohta leidub täiendavat teavet koduleheküljel www.apollokino.ee ning Apollo Holding OÜ kohta 
koduleheküljel www.apollo.ee. 

Nii Solaris Kino kui Apollo Kino tegutsevad kinos filmide näitamise kaubaturul, kuid Solaris Kino 
tegutseb Tallinna kesklinnas ning Apollo Kino Pärnus. Solaris Kino ja Apollo Kino ei tegutse seetõttu 
samal geograafilisel turul ning konkurentsiseaduse mõistes mõjutatud kaubaturud antud koondumises 
puuduvad.  

Apollo Kino eesmärk on laiendada oma tegevust lisaks Pärnule ka Tallinnasse ning pakkuda mõlemas 
kinos kõrge kvaliteediga teenust võimalikult paljudele tarbijatele. Solaris Property Partners soovib 
keskenduda oma teistele tegevusaladele.  


