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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
OÜ HTR Direct ja OÜ CMS Production on käesoleval ajal OÜ Creative Media Service
ainuvalitseva mõju all.
Koondumise peamiseks põhjuseks on Eesti Meedia soov siseneda otseturunduse turule
Eestis. Selleks omandab Eesti Meedia ainuvalitseva mõju OÜ HTR Direct ja OÜ CMS
Production
üle,
kes
osutavad
otseturundusvaldkonnaga
seonduvaid
meediaagentuuriteenuseid. Eesti Meedia meediaagentuuriteenuste osutamise ega
otseturustamisega ei tegele.
Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud
viisil.
Koondumise osalisteks on Eesti Meedia ühelt poolt ning OÜ HTR Direct ja OÜ CMS
Production teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad.
OÜ HTR Direct ja OÜ CMS Production tegevusaladeks on meediaagentuuriteenuste
(reklaamiagentuuriteenuste) osutamine otseturundusvaldkonnas.
Eesti Meedia AS (edaspidi: Eesti Meedia) kuulub UP Invest OÜ kontserni, kes on
omakorda MM Grupp OÜ valitseva mõju all. Eesti Meedia AS ja temaga valitseva mõju
kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste tegevusaladega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;
raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete jaemüük raamatukaupluste ketis
„Apollo“;
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,
uudisteagentuuri teenused,
meediamonitooringuteenused,
ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,
trükiteenuste osutamine.

Kontserni kuuluvad Eestis veel trükiettevõte AS Kroonpress, ajakirjade kojukande ja
kirjakande teenust pakkuv AS Express Post (ühise valitseva mõju all koos AS-iga
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Ekspress Grupp), veebiportaale pidav AllePal OÜ, stardifaasis olev Loovagentuur OÜ ja
ajakirjanduse arengut toetav heategevuslik fond SA Eesti Meedia Fond.
Koondumise osaliste tegevuses puuduvad horisontaalsed kattuvused, millega kaasneks
suurem kui 15%-line turuosa ning vertikaalsed seosed, millega kaasneks suurem kui
25%-line turuosa.
Koondumine ei mõjuta kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi
tekkimiseks või tugevnemiseks.

