Ärakiri
Ei sisalda ärisaladusi

OTSUS
19.06.2019 nr 5-5/2019-033

Koondumisele nr 17/2019 UP Invest OÜ / Apollo Group OÜ loa andmine
1. Koondumine
06.06.2019 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid UP Invest OÜ
(registrikood 12371871) ja Sandbach OÜ (registrikood 12270868) 25.05.2019 osaluse
müügilepingu, millega UP Invest OÜ suurendab Apollo Group OÜ-s (registrikood
12383236) oma osalust 77,48%-ni. Ühtlasi sõlmiti kokkulepe äriühingu osanike lepingu
sätete muutmise kohta mh äriühingu juhtimist puudutavates küsimustes ning osanike
vastastikustes õigustes ja kohustustes. Tehingu tulemusena kuuluks Apollo Group OÜ
äriühingu UP Invest OÜ valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 06.06.2019 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

2. Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 2 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes
omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade
üle.
KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks UP Invest OÜ ja Apollo Group OÜ.
UP Invest OÜ on Eestis registreeritud investeerimisühing, mille üle omab valitsevat mõju
MM Grupp OÜ. MM Grupp OÜ on füüsilise isiku ML (isikukood […]) valitseva mõju all.
UP Invest OÜ-ga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad on tegevad mitmetes
valdkondades, näiteks ravimite hulgi- ja jaemüük (Aktsiaselts MAGNUM), meditsiiniseadmete hulgimüük (aktsiaselts SEMETRON), meedia (AS Postimees Grupp), meediamonitooring (Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ), jaekaubandus (Apollo Group OÜ,

Biomarket OÜ, Klaar OÜ), taastuvenergia tootmine (Transgreen OÜ), hoolekanne ja
tervishoid (Benita Kodu AS), kinnisvarahaldus (Axis UPI OÜ).1
UP Invest OÜ ja Sandbach OÜ ühise valitseva mõju alla kuulub OÜ Apollo Film
Productions. Koondumise teate kohaselt korraldab OÜ Apollo Film Productions
projektipõhiselt eestikeelsete kinofilmide tootmist. Filmitootmiseks vajalik tootmisprotsess
ostetakse lepinguliselt sisse, kuivõrd äriühingul endal puudub vastav stuudio, tehnika,
personal ja oskusteave.
Apollo Group OÜ kuulub käesoleva koondumise eelselt UP Invest OÜ ja Sandbach OÜ
ühise valitseva mõju alla. Apollo Group OÜ valitseva mõju alla kuuluvad järgmised Eestis
tegutsevad äriühingud: Apollo Kauplused OÜ, Apollo Kino OÜ, Apollo Kohvikud OÜ, OÜ
APL Restoranid, OÜ MadCafe, Theatrical Film Distribution OÜ, OÜ Mirrow
Investeeringute.
Apollo Group OÜ ja tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate tegevusalad Eestis on:
 raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete müük (Apollo Kauplused OÜ);
 kohvikute pidamine, toitlustus (sh kinodes), mahlabaaride pidamine (OÜ Madcafe,
OÜ APL Restoranid ja tütarühingud, Apollo Kohvikud OÜ ja tütarühingud);
 kinode pidamine, nii eesti- kui välismaiste kinofilmide levitamine ja näitamine
kinodes, rahva- ja kultuurimajades (Apollo Kino OÜ ja tütarühingud, Theatrical
Film Distribution OÜ ja tütarühingud);
 OÜ Mirrow Investeeringute äritegevus on ettevalmistamisel.
3. Õiguslik hinnang
3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise
osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja
koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu
kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

3.2 Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimisja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel
vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate
esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega
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samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise
ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud
kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega
samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb
mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus
mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti,
olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
Koondumise osalised ja nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad on tegevad
mitmetes valdkondades. Horisontaalseid kattuvusi koondumise osaliste tegevuste vahel ei
teki, kuid koondumise osalised ja nendega samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad on
tegevad vertikaalselt seotud tegevusaladel, kuna UP Invest OÜ ja OÜ Sandbach ühise
valitseva mõju all olev OÜ Apollo Film Productions tegeleb eestikeelsete kinofilmide
tootmisega ning Apollo Group OÜ tütarettevõtjad tegelevad eesti- ja välismaiste
kinofilmide näitamise ja levitamisega.
Samas ei mõjuta käesolev koondumine OÜ Apollo Film Productions ja Apollo Group OÜ
turuosa ega seisundit kaubaturul, vaid muutus toimub Apollo Group OÜ valitseva mõju
struktuuris (UP Invest OÜ ühine valitsev mõju asendub ainuvalitseva mõjuga). Arvestades
eeltoodut ning asjaolu, et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
ühelgi koondumisega seotud kaubaturul, ei ole kaubaturgude ning nende geograafiliste
ulatuste täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik.

3.3 Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva
seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale
ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalseid
kattuvusi ning kuigi koondumise puhul esinevad juhendi tähenduses vertikaalsed seosed, ei
muutu koondumise tulemusena oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur,
kuivõrd toimub ühiselt valitsevalt mõjult üleminek ainuvalitsevale mõjule. Samuti ei tekita
ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.
Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis
tingiksid koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet
anda loa UP Invest OÜ / Apollo Group OÜ koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse teatavakstegemisest.
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KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu
jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet
võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada
kuni ühe aastani.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja

Konkurentsiameti 19.06.2019 otsuse nr 5-5/2019-033
ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjas on füüsilise isiku
nimi asendatud initsiaalidega ning tema isikukood tähistatud
nurksulgudega.
/Veiko Ilves/ 21.06.2019

4

