
 
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  
 
Koondumise kirjeldus  
 
Käesoleval ajal on OÜ CreAm (edaspidi Cream) ainuosanikuks Soting OÜ (registrikood 14374023).  
 
Media Investments & Holding OÜ (edaspidi MIH) kuulub MM Grupp OÜ kontserni.  
 
Soting OÜ kavatseb võõrandada Creami ainuosa MIH-ile.  
 
Koondumise peamiseks põhjuseks on MIH-i soov siseneda välireklaamiturule Eestis (eelkõige 
reklaam hoonete ümbruses ning hoonete väli- ja sisepindadel, siseraadioreklaam). Selleks omandab 
MIH valitseva mõju Creami üle, kes osutab vastavas valdkonnas meediaagentuuriteenuseid 
(reklaamiagentuuriteenuseid). Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 
punktis 2 sätestatud viisil.  
 
Koondumise osalisteks on MIH ja Cream (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).  
 
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.  
 
CreaAm OÜ äritegevus  
 
Cream tegeleb meediaagentuurina (reklaamiagentuurina) reklaami vahendamise teenuste 
osutamisega, spetsialiseerudes välireklaamile (sh avalikkusele avatud hoonete sisealadel 
eksponeeritavale reklaamile) ja audioreklaamile hoonete siseraadiotes. Creami tegevused 
välireklaami valdkonnas seisnevad nii lahenduste väljatöötamises kui kampaaniate korraldamises 
ning kõikides muudes toimingutes, mis on reklaami vahendamiseks vajalikud. Cream vahendab 
peamiselt järgmist välireklaami:  
 
- Trükireklaamid välireklaamikandjatel (sh hoonetesisesed bännerid),  
- Videoreklaamid LED ja digiekraanidel,  
- Ukse-, seina- ja põrandakleebised,  
- Eskalaatorireklaam,  
- Väljapanekud kaubanduskeskuste üldkasutatavatel aladel,  
- Audioreklaamid siseraadiotes.  
 
Creami koostööpartneriteks on paljud kinnisvaraomanikud, sh kaubanduskeskuste ja ärimajade 
pidajad ja spordiklubid (vt http://www.cream.ee/meediapinnad/).  
 
Media Investments & Holding OÜ ja temaga 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,  
• reklaamiteenused,  



• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,  
• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,  
• reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,  
• 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.  
 
* * *  
 
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. 


