
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Koondumise kirjeldus 

Põlva Koit OÜ on otsustanud oma majandustegevuse lõpetada, sh lõpetada ajalehe Põlva Koit 

väljaandmise ning lõpetada kehtivad lepingud koostööpartneritega. 

Postimees Grupp OÜ soovib omandada Põlva Koit OÜ-lt ajalehega Põlva Koit seotud 

intellektuaalse omandi õigused (kaubamärgi ja domeeni polvakoit.ee). Postimees Grupp ei 

soovi, et ajaleht Põlva Koit lahkuks täielikult turult, vaid näeb võimalust anda sama kaubamärgi 

all välja uut sisu Lõuna-Eesti Postimehe vahelehena. Domeen polvakoit.ee suunatakse ümber 

veebiaadressile lounapostimees.ee. Postimees Grupp OÜ on valmis korraldama Põlva Koidu 

omandamise selliselt, et muutused seniste ajalehe tellijate jaoks oleksid võimalikult väikesed, 

lihtsad ja sujuvad. 

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil (ettevõtja 

osa omandamine). Koondumise osalisteks on Postimees Grupp OÜ ja OÜ Põlva Koit (KonkS 

§ 20 p-d 2 ja 4). 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 

 

Põlva Koit OÜ äritegevus 

Põlva Koit OÜ äritegevuseks on kohaliku ajalehe Põlva Koit väljaandmine, mis teenib tulu 

ajalehetellijatele ajalehtede müügilt ning paberlehes avaldamiseks reklaamimüügilt. 

Ajalehe Põlva Koit keskmine tiraaž oli 2018.a 1781 eksemplar. Põlva Koidu tellijate arv on 

1251. 

 

Postimees Grupp OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus 

Postimees Grupp OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis 

järgmiste tegevusaladega: 

• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük; 

• raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete müük; 

• 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, 

• reklaamiteenused, 

• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine, 

• telekanalite ja raadiojaamade pidamine, 

• reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias, 

Lk 2 

• otspostiteenuste vahendamine, 

• internetikuulutuste portaalide pidamine, 

• internetioksjonikeskkondade pidamine, 

• trükiteenuste osutamine, 

• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine, 

• raamatute ja koolitarvete jaemüük, 

• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne, 

• kinofilmide levitamine kinodes ning kultuuri- ja rahvamajades, 

• kinode pidamine ja toitlustus kinodes, 

• mahlabaaride pidamine, 

• kohvikute pidamine, 

• ökotoodete jae- ja hulgimüük. 

 

 

Kontserni kuuluvad Eestis veel ajakirjade kojukande ja kirjakande teenust pakkuv AS Express 

Post (ühise valitseva mõju all koos AS-iga Ekspress Grupp) ja ajakirjanduse arengut toetav 

heategevuslik fond SA Eesti Meedia Fond. 

Omandamisel on OÜ CreAm, mis tegeleb reklaamiagentuurina välireklaami, hoonetesise 

reklaami ja siseraadiote valdkonnas. 

Internetikuulutuste portaalide äri on võõrandamisel. 

* * * 

Koondumise tulemusena tekivad horisontaalsed kattuvused lugeja kaubaturul ja reklaamipinna 

müügi kaubaturul Põlvamaal. 

Koondumine ei mõjuta oluliselt kummagi kaubaturu struktuuri ja puudub oht turgu valitseva 

seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks, kuna turul tegutseb piisaval arvul piisavalt suure 

turuosaga konkureerivaid ettevõtjaid. 


