KO O N D UM I S E Ä R I S AL AD US T E TA L ÜH I K O K K UVÕ T E

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses OLYMPIC CASINO EESTI AS (edaspidi
OLYMPIC) poolt valitseva mõju omandamisega äriühingu AS MC Kasiinod (edaspidi MC)
üle.
OLYMPIC on 01.12.2015 sõlminud lepingu MC 100% aktsiate omandamiseks AS-lt Alexela
Entertainment. Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise
ettevõtja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
OLYMPIC on tuntud hasartmängukorraldaja Eestis, opereerides käesoleval hetkel 20 kasiinot,
millest 16 asuvad Tallinnas, üks Tartus, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Pärnus. Kõigis 20
kasiinos on olemas mänguautomaadid. Lisaks on kahes kasiinos – Olympic Casino Olümpias
ja Tartu kasiinos mängulauad. Alates 2010. aastast pakub OLYMPIC hasartmänge ja
spordiennustuse võimalust ka internetikeskkonnas www.OlyBet.com. Spordipanuseid saab
teha ka kõikides Olympic Casino kaubamärgi all tegutsevates kasiinodes, kusjuures paljudes
kasiinodes asuvad OlyBet spordibaarid.
OLYMPIC on Olympic Entertainment Group AS-i tütarettevõtja. OLYMPICu kontsern
tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Valgevenes, Slovakkias, Itaalias ja Maltal. OLYMPICu
kontserni põhitegevusalaks on hasartmängude korraldamine, millele lisanduvad seotud
kõrvaltegevustena mängukohtades toitlustuse, valuutavahetuse ning vaba aja ja
kultuuriürituste korraldamine. OLYMPICu kontserni kohta leiab lisainfot aadressidelt:
http://www.olympic-casino.com/grupp ja http://www.olympic-casino.ee/.
MC on tuntud hasartmängukorraldaja eelkõige Lõuna-Eestis. MC opereerib ühte
mänguautomaatide mängusaali Tallinnas ja kolme mänguautomaatide mängusaali Tartus
kaubamärgi Monte Cristo all. MC tütarettevõtja OÜ Oma & Hea põhitegevusalaks on
baarikaupade müük ning meelelahutusteenuse (piljard) pakkumine Monte Cristo kaubamärgi
all tegutsevates kasiinodes. Lisaks tegeleb OÜ Oma & Hea kiirtoidu müügiga kaubamärgi
„Kuum Koer“ all. MC tegevuse kohta leiab lisainfot aadressilt: http://www.montecristo.ee/.
AS Alexela Entertainment otsis pikaajaliselt hasartmängude korraldamisega tegeleva AS MC
Kasiinod aktsiatele ostjat. OLYMPICul on pikaajaliselt olnud soov avada Lõuna-Eestis
mõned täiendavad mängusaalid, sest OLYMPICu kasiinod asuvad peamiselt Tallinnas ning
Lõuna-Eestis on OLYMPICul ainult üks kasiino (Tartus). Eelnevast tulenevalt oli MC aktsiate
omandamine OLYMPICu jaoks kõige efektiivsem lahendus Lõuna-Eestis oma äritegevuse
laiendamiseks.
Käesoleval juhul on mõjutatud kaubaturuks Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p 1
tähenduses mänguautomaatide teenuse kaubaturg Eestis. Koondumise osalised ei tegutse
muudel kattuvatel kaubaturgudel ega üksteisele eelnevatel ja järgnevatel turgudel. Seetõttu
puuduvad muud horisontaalselt või vertikaalselt mõjutatud kaubaturud.
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