KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Koondumise kirjeldus
Apollo Group OÜ on sõlminud osade ostu-müügilepingu, mille alusel kavatseb omandada
valitseva mõju Piano Group OÜ ja tema tütarühingute üle.
Koondumise peamiseks põhjuseks on MM Grupp OÜ kontserni (kuhu kuulub Apollo Group)
soov suurendada oma osakaalu toitlustamise valdkonnas. Apollo Group on senimaani
tegutsenud restoranide pidamisega suhteliselt väikeses mahus. Piano Group OÜ peab tuntud ja
edukat Vapiano restoranide ketti. Seetõttu võimaldab Piano Group OÜ omandamine Apollo
Group’il suurendada oma turuosa toitlustamise valdkonnas.
Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil.
Koondumise osalisteks on Apollo Group OÜ ja Piano Group OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.

Vapiano valitseva mõju struktuur ja äritegevus
Piano Group OÜ-l on viis tütarühingut Eestis (PIANO Foorum OÜ, Piano Solaris OÜ, Piano
Ülemiste OÜ, Piano Tartu OÜ ja Vapi People OÜ), üks tütarühing Leedus (Piano Europa UAB)
ja kolm tütarühingut Soomes (Fin Piano Oy, ITS Piano Oy ja Piano Holding Oy).
Eestis tegutsevatest ühingutest Vapi People OÜ haldab kontserni personali, ülejäänud Eesti
tütarühingud opereerivad Vapiano kaubamärgi all restorane Tallinnas ja Tartus.
Soome ja Leedu tütarühingud Eestis ei tegutse.

MM Grupp OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate (sh Apollo Group OÜ)
äritegevus
MM 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, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
• reklaamitegevus trüki-, interneti-, väli-, raadio- ja telemeedias,
• reklaamiagentuuriteenus otsepostivaldkonnas,
• 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 ja restoranide 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.
Käesoleva koondumise seisukohalt on olulised järgmised Apollo Groupi ja tema tütarühingute
tegevusalad Eestis: kohvikute, restoranide ja mahlabaaride pidamine.
***
Koondumise tulemusena koondumise teate esitamise juhandi tähenduses horisontaalseid
kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ei teki, kuigi mõlemad koondumise osalised on tegevad
toitlustuse valdkonnas. Toitlustustegevuse turul tegutseb suurel arvul konkureerivaid
ettevõtjaid ja restoranide kette, kellest mitmed on oluliselt suurema turuosaga, kui koondumise
osalised. Koondumine ei mõjuta oluliselt ühegi kaubaturu struktuuri ja puudub oht turgu
valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.

