KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise aluseks on Sandbach OÜ ja OÜ Mirrow Institute ühelt poolt ning teiselt poolt
Apollo Group OÜ ja AS Eesti Meedia ning UP Invest OÜ vahel sõlmitud osaluste müügileping
ning Sandbach OÜ ja AS Eesti Meedia vahel sõlmitud OÜ Apollo Film Productions osanike
leping. Lepingute alusel omandab Apollo Group OÜ 100%-lise osaluse ettevõtetes OÜ APL
Restoranid, OÜ MadCafe ja OÜ Mirrow Investeeringute ning AS Eesti Meedia omandab
55%-lise osaluse ettevõttes OÜ Apollo Film Productions.
AS Eesti Meedia on UP Invest OÜ valitseva mõju all. OÜ Apollo Group on Sandbach OÜ ja
UP Invest OÜ ühise valitseva mõju all. OÜ Sandbach ja AS Eesti Meedia vahel sõlmitud
osanike leping näeb ette, et äriühingut OÜ Apollo Film Productions kontrollivad
lepingupooled edaspidi ühiselt.
Seega sama tehinguga (a) omandavad Sandbach OÜ ja UP Ivest OÜ läbi ühisettevõtte
Apollo Group OÜ ühise valitseva mõju OÜ APL Restoranid, OÜ MadCafe ja OÜ Mirrow
Investeeringute üle (ühisettevõtte Apollo Group OÜ kaudu) ja (b) sama tehinguga
omandab UP Invest OÜ läbi tütarühingu AS Eesti Meedia ühiselt Sandbach OÜ-ga valitseva
mõju OÜ Apollo Film Productions üle.
Koondumise peamiseks põhjuseks on juba varasemalt erinevate „Apollo“ keti tegevuste
kaudu koos tegutsenud MM Grupp OÜ kontserni ja OÜ Sandbach soov omandistruktuurid
ümber korraldada ja ühiselt aetavat äritegevust laiendada. Ühiselt on efektiivsem käivitada
äritegevusega alustamisfaasis olevaid OÜ-d APL Restoranid, OÜ-d MadCafe, OÜ-d Mirrow
Investeeringute ja OÜ-d Apollo Film Productions. Seda juba majanduslike riskide
maandamise ja juhtimise aspektist, sest nende äriühingute äritegevus pole veel välja
kujunenud.
Koondumise osalisteks on omandatava ettevõtja OÜ Apollo Film Productions osas ühise
valitseva mõju omandajatena OÜ UP Invest tütarhing (läbi tütarühingu AS Eesti Meedia)
ja Sandbach OÜ, ning omandatavate ettevõtjate OÜ APL Restoranid, OÜ MadCafe ja OÜ
Mirrow Investeeringute osas ainuvalitseva mõju omandajana Apollo Group OÜ, kes on
samas OÜ UP Invest OÜ ja Sandbach OÜ ühise valitseva mõju all (KonkS § 20 p-d 2, 3 ja
4). Seega on sisuliselt tegemist ühe tervikliku koondumisega, milles ühise valitseva mõju
omandajatena tuleb lõppastmes vaadelda Sandbach OÜ-d ja OÜ-d UP Invest.
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Omandatavate ühingute äritegevus
Omandatavate ühingute tegevusaladeks on restoranide pidamine (APL Restoranid),
kohvikute pidamine (MadCafe), investeerimine (Mirrow Investeeringute) ja teatrietenduste
korraldamine, tulevikus ka filmide tootmine (Apollo Film Productions).
UP Invest OÜ, Eesti Meedia AS ja nendega valitseva mõju kaudu seotud
ettevõtjate äritegevus
MM Grupp OÜ ettevõtete gruppi kuuluvad ettevõtjad tegelevad Eestis paljude
tegevusaladega, millest olulisemad on (allolev loetelu ei sisalda ühiskontrolli all oleva
Apollo Group OÜ äritegevust):
• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;
• veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda
lemmikloomatoodete hulgimüük,
• hambaravitoodete hulgimüük

ja

• 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,
• trükiteenuste osutamine,
• uudisteagentuuri teenused,
• meediamonitooringuteenused,
• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
• reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,
• internetikuulutuste portaalide pidamine,
• internetioksjonikeskkondade pidamine,
• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine,
• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne.
Apollo Group OÜ äritegevus
Apollo Group ja tema kontrollitavad ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste tegevusaladega:
• raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete müümine,
• kohvikute ja mahlabaaride pidamine,
• kinode pidamine ja kinofilmide levitamine ja näitamine kinodes, rahva- ja
kultuurimajades,
• toitlustus kinodes.
Apollo Group ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjatest tegutseb
toitlustusvaldkonnas Apollo Kohvikud OÜ. Kinoturul tegutsevad Apollo Kino OÜ ja Solaris
Kino OÜ.
Sandbachi ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus
Sandbach ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis peamiselt
järgmiste tegevusaladega:
• raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete müümine,
• kohvikute ja mahlabaaride pidamine,
• kinode pidamine ja kinofilmide levitamine ja näitamine kinodes, rahva- ja
kultuurimajades,
• toitlustus kinodes.
***
Koondumise tulemusena ei teki horisontaalseid kattuvusi, millega kaasneks suurem kui
15%-line turuosa ega vertikaalseid seotusi, millega kaasneks suurem kui 25%-line
turuosa.
Koondumine ei mõjuta seega kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva
seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.

