
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

 

Koondumise kirjeldus 

 

OÜ Apollo Group on käesoleval ajal OÜ UP Invest ja OÜ Sandbach ühise valitseva mõju all. 

 

OÜ UP Invest ja OÜ Sandbach on sõlminud kokkulepped, mille tulemusena ühine valitsev mõju lõpeb 

ja edaspidi on OÜ Apollo Group täielikult OÜ UP Invest kontrolli all. OÜ Sandbach jätkab 

vähemusosanikuna vastavas ärisuunas. 

 

Koondumise peamiseks põhjuseks on MM Grupp OÜ kontserni (kuhu kuulub OÜ UP Invest) soov 

panustada senisest rohkem Apollo Group OÜ tegevusse. 

 

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

 

Koondumise osalisteks on OÜ UP Invest ja Apollo Group OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 4). 

 

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

 

Apollo Group OÜ äritegevus 

 

Apollo Group OÜ ja temaga valitseva mõju all olevad ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste 

tegevusaladega: 

 

• raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete müümine (Apollo Kauplused OÜ), 

• kohvikute pidamine, toitlustus (sh kinodes), mahlabaaride pidamine (Madcafe OÜ ja 

Mademoiselle Baltics OÜ, APL Restoranid OÜ ja selle tütarühingud, Apollo Kohvikud OÜ ja selle 

tütarühingud), 

• kinode pidamine ja kinofilmide levitamine ja näitamine kinodes, rahva- ja kultuurimajades 

(Apollo Kino OÜ ja selle tütarühingud, Theatrical Film Distribution OÜ ja selle tütarühingud), 

• Mirrow Investeeringute OÜ äritegevus on ettevalmistamisel. 

 

OÜ UP Invest ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus 

 

OÜ UP Invest ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad (sh Apollo Group OÜ) 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, 

• 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, 

• kinofilmide ja etenduste tootmine, 

• 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 ning OÜ Põlva Koit osa, mis tegeleb kohaliku tähtsusega maakonnalehe 

väljaandmisega Põlvamaal. Müügiprotsess on lõpufaasis OÜ Baltic Classifieds Group osas, mis tegeleb 

internetikuulutuste ja –oksjonikeskkonna pidamisega. 

 

 

* * * 

 

Koondumise tulemusena ei teki horisontaalselt mõjutatud ega vertikaalselt seotud kaubaturge, kus 

poolte turuosad ületaks vastavalt 15% ja 25%. Koondumise tulemusel ei muutu oluliselt kaubaturgude 

struktuur, kuna OÜ UP Invest omab juba praegu OÜ Apollo Group üle valitsevat mõju (ühiselt OÜ-ga 

Sandbach). Tehingute tulemusena muutub üksnes niipalju, et edaspidi on OÜ-l UP Invest ainuvalitsev 

mõju senise ühise valitseva mõju asemel. Turgu valitsevat seisundit käesolev koondumine ei tekita ega 

tugevda ühelgi kaubaturul. 


