
 

 KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

Koondumise kirjeldus  

Media Investments & Holding OÜ on sõlminud osade ostu-müügilepingu, mille alusel kavatseb 

omandada valitseva mõju OÜ Digital Future ja tema tütarühingute üle (edaspidi DF).  

Koondumise peamiseks põhjuseks on MM Grupp OÜ kontserni (kuhu kuulub Media Investments & 

Holding OÜ) soov siseneda välireklaami valdkonda. DF omandamine võimaldab MM Grupp OÜ 

kontsernil täiendada oma reklaamikanalite valikut välireklaamiga.  

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

Koondumise osalisteks on Media Investments & Holding OÜ ja Digital Future OÜ (KonkS § 20 p-d 2 ja 

4).  

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

DF-i valitseva mõju struktuur ja äritegevus  

DF on valdusettevõtja, kellel iseseisev majandustegevus puudub. DF-i tütarühingud tegelevad 

järgmistel tegevusaladel:  

- OÜ Digiekraanid: reklaamide avalikustamine välimeediana digi- ja LED-ekraanidel ning 

siseekraanidel,  

- Digital Signage OÜ: digi- ja LED ekraanide müük ja hooldus, audio- ja videosüsteemidega seotud 

teenused,  

- Out Of Home Group OÜ: sisemeedia pindade opereerimine,  

- OÜ Megameedia Grupp: välireklaami avalikustamine klassikalistel reklaamikandjatel, sh 

reklaamtahvlitel (nt majaseintel, tänavatel, viaduktidel ja maanteedel), linnasammastel, rippkangal ja 

reklaamtreileritel,  

- OÜ Megameedia Haldus: reklaamikandjate rentimine.  

 

Koondumise tulemusena omandab MIH 100%-lise osaluse DF-s ja saab sellega ainukontrolli.  

MIH’i ja tema valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus  

MIH 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 ja välireklaamivaldkonnas,  

• 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.  

Müügiprotsess on lõpufaasis OÜ Baltic Classifieds Group osas, mis tegeleb internetikuulutuste ja –

oksjonikeskkonna pidamisega.  

Koondumisega seotud majandusharuks on reklaamindus, kuna DF on välireklaamiteenuste osutaja.  



Koondumise tulemusena koondumise teate esitamise juhandi tähenduses tekib horisontaalne 

kattuvus välireklaami valdkonnas, kus poolte ühine turuosa on üle 15%.  

Koondumine ei tekita turgu valitsevat seisundit ega tugevda seda ühelgi turul, mistõttu ei kahjusta 

käesolev koondumine konkurentsi. Koondumise osalised hakkavad pakkuma efektiivset konkurentsi 

senisele turuliidrile. Koondumise tulemusena faktiliselt turustruktuur ei muutu, kuna ostja osalemine 

välimeediaturul on senimaani olnud marginaalne. 


