KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Apollo Holding OÜ on käesoleval ajal OÜ Maesteq valitseva mõju all, mis on omakorda
OÜ Sandbach valitseva mõju all. OÜ Maesteq majandustegevus puudub ja ühing on
ajutiselt loodud üksnes käesolevas koondumise teates nimetatud ühise valitseva mõju
tekkimiseks Apollo üle.
Artabanos Holding OÜ on omandanud OÜ Maesteq 1250 eurose nimiväärtusega osa, mis
moodustab 50% OÜ Maesteq osakapitalist. OÜ Maesteq majandustegevus puudub ja
ühing on ajutiselt loodud üksnes käesolevas koondumise teates nimetatud ühise valitseva
mõju tekkimiseks Apollo üle. OÜ Maesteq osanikelepingu alusel jäi kontroll OÜ Maesteq
üle OÜ-le Sandbach.
Koondumise peamiseks põhjuseks on Artabanos Holding OÜ soov investeerida Apollo
Holding OÜ poolt opereeritava „Apollo“ raamatukaupluste keti (edaspidi: Apollo)
tegevusse, laiendamaks oma investeeringute portfelli. Võimalus investeerida Apollo
tegevusse avanes, kui Apollo emaettevõtja OÜ Sandbach avaldas soovi 50% osalusest
võõrandada investorile, et kaasata Apollo arendamiseks täiendavaid rahalisi vahendeid.
Juhul kui Konkurentsiamet annab koondumiseks loa, asendub Sandbach OÜ ainuvalitsev
mõju Sandbach OÜ ja Artabanos Holding OÜ ühise valitseva mõjuga Apollo üle.
Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses, mis
toob kaasa muutuse Apollo valitseva mõju struktuuris. Ühise valitseva mõju omandamise
eeltingimuseks on Konkurentsiametilt koondumisele heakskiidu saamine.
Koondumise osalisteks on Artabanos ja Sandbach ühelt poolt ning OÜ Maesteq ja Apollo
teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 3 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Apollo äritegevus
Apollo käitab üle-Eestilist „Apollo“ kaubamärgi all tegutsevat raamatukaupluste ketti,
millel on 14 kauplust üle Eesti. Apollo raamatukaupluste sortimenti kuuluvad erinevad
trükised (nt ajalehed, ajakirjad ja raamatud), filmid, arvutimängud, lauamängud,
muusika ja mitmesugused kooli-, kontori- ja kunstitarbed (sh kirjutusvahendid, pintslid,
värvid, vihikud, kaustikud, liimid jne).
Sandbach OÜ äritegevus
Sandbachi äritegevus seisneb lisaks Apollo tegevusele kinode käitamises. Kinode
käitamise kõrval tegeletakse kõrvaltegevusena kinokülastajate toitlustamisega, nt
müüakse kinosaalis tarbimiseks gaseeritud jooke ja suupisteid.
Sandbachiga on valitseva mõju kaudu seotud veel Hotmail OÜ, mis siiani on tegelenud
renditeenuste osutamise ja joogatreeningutega spordiklubides.
Artabanos Holding OÜ äritegevus
Artabanosega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste
tegevusaladega:


humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;

OÜ Advokaadibüroo
Eversheds Ots & Co
Kentmanni 4/Sakala 10
10116 Tallinn
Eesti
Registrikood 10639559

Eversheds Ots & Co on Eversheds
International Limited´i liige
Tel 622 9990
Fax 622 9999
www.eversheds.ee
www.eversheds.com














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,
kirjastamine,
jäätise müük ostukeskustes (käesoleval ajal Ülemiste Keskuses, Viru Keskuses,
Kristiine Keskuses ja Lõunakeskus, varsti ka Tasku keskuses),
uudisteagentuuri teenused,
meediamonitooringu- ja meediaanalüüside teenused.

Koondumine puudutab trükiste (nt ajalehed, ajakirjad ja raamatud), filmide,
arvutimängude, lauamängude, muusika ja mitmesugusete kooli-, kontori- ja
kunstitarvete (sh kirjutusvahendid, pintslid, värvid, vihikud, kaustikud, liimid jne)
jaemüügi turgu.
Artabanos Holding OÜ ei oma kattuvaid tegevusi Apolloga ega Sandbach OÜ-ga, mille
puhul tekiks ühine turuosa üle 15%, samuti puuduvad vertikaalsed seosed, mis viiksid
üle 25%-lise turuosani. Seetõttu puudub alus koondumise keelamiseks.
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