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Koondumise nr 45/2022 OÜ Biofuel ja OÜ CRANFELD INVEST ning Osaühing
Renalis ja Osaühing Fresenius Medical Care Estonia täiendava menetluse alustamine

1. Koondumine
03.10.2022 esitas OÜ Biofuel (registrikood 10962786) ja OÜ CRANFELD INVEST
(registrikood 11015909) ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja KL Holding OÜ
(registrikood 16553787) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille
kohaselt sõlmisid OÜ Biofuel, OÜ CRANFELD INVEST ja KL Holding OÜ 20.09.2022
KL Holding OÜ investeerimislepingu ja osanike vahelise lepingu. Samuti sõlmisid OÜ
CRANFELD INVEST ja KL Holding OÜ 26.09.2022 äriühing Osaühing Renalis
(registrikood 10521289) osa müügilepingu. Lepingu kohaselt omandab OÜ Biofuel ja OÜ
CRANFELD INVEST KL Holding OÜ kaudu 100% Osaühing Renalis osadest. Lisaks
sõlmisid Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH (registrikood HRB 3938) ja
Osaühing Renalis 28.09.2022 Osaühing Fresenius Medical Care Estonia (registrikood
10034498) osa müügilepingu. Lepingu kohaselt omandab OÜ Renalis 100% Osaühing
Fresenius Medical Care Estonia osadest. Kuna Osaühing Renalis omandamine ja
Osaühingu Renalis kaudu Osaühingu Fresenius Medical Care Estonia omandamine on
tehingutena omavahel seotud, siis tegemist on ühe koondumisega.
Tehingute tulemusel omandavad OÜ Biofuel ja OÜ CRANFELD INVEST äriühingu KL
Holding OÜ kaudu ühiselt valitseva mõju äriühingute Osaühing Renalis ja Osaühing
Fresenius Medical Care Estonia üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud
viisil.
Konkurentsiamet avaldas 04.10.2022 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Koondumise kohta esitati üks vastuväide.
2. Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osaliseks füüsilised isikud või ettevõtjad, kes
ühiselt omandavad 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 OÜ Biofuel ja OÜ CRANFELD INVEST ning
Osaühing Renalis ja Osaühing Fresenius Medical Care Estonia.

OÜ Biofuel on Eestis registreeritud äriühing, mille tegevuseks on õigusnõustajate ja
õigusvaldkonnas tegelemine ning oma investeeringute haldamine. OÜ Biofuel üle omab
valitsevat mõju füüsiline isik R.K. (isikukood […]). R.K. valitseva mõju all oleval
äriühingul OÜ Biofuel on järgmised tütarettevõtjad:
•

Apalta Tehnoloogia OÜ (registrikood 16129115) on valdusettevõtja, mis omab
omakorda valitsevat mõju OÜ Fibenol (registrikood 14428575) üle, mis tegeleb
puidugraanulite tootmise ja müügi, biomassist elektri- ja soojusenergia
koostootmise ning metsamajandusega.

•

Apalta Varad OÜ (registrikood 16129109) on valdusettevõtja, mis tegeleb Foreko
OÜ (12028699) ja selle tütarettevõtjate Aktsiaselts Roger Puit (registrikood
10106076), Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304), Osaühing Karo Mets
(registrikood 11422840), OÜ Voore Mets (registrikood 10334788) kaudu
põllumajanduse valdkonnas ja metsakinnistutute soetamiste investeeringutega ja
ehitusplatside ettevalmistusega OÜ AAB Ekskavaator (registrikood 11202273).
Samuti tehakse GI Energy Investments OÜ (registrikood 14051946) ja GI Power
Plants OÜ (registrikood 14059876) kaudu ettevalmistusi elektrienergia tootmise
turule sisenemiseks.

Lisaks omavad OÜ Biofuel ja OÜ CRANFELD INVEST ühiselt valitsevat mõju augustis
2022. a Eestis registreeritud valdusühingu KL Holding OÜ üle.
OÜ CRANFELD INVEST on Eestis registreeritud äriühing, mille tegevuseks on
ärinõustamine ja juhtimisalane nõustamine. OÜ CRANFELD INVEST üle omab valitsevat
mõju füüsiline isik T.L. (isikukood […]). T.L. valitseva mõju all oleval äriühingul OÜ
CRANFELD INVEST on järgnevad tütarettevõtjad:
- Osaühing Renalis, Medbook OÜ, Medic Partners OÜ, kus majandustegevust 2021.
aastal ei toimunud.
- Immobiliare OÜ, mis tegeleb äriühingute 50% United Managers OÜ, Christal
Investments OÜ, Töökoja Linnak OÜ, VLEstates OÜ, Töökoja Projekt OÜ kaudu
finantsteenuste osutamisega ja kinnisvara arendamisega ning äriühingu OÜ Kungla
40 (asutatud 13.04.2022) kaudu enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja
käitusega.
- FairFood Deli OÜ, mis tegeleb tervist toetava toidu müügi ja tootmisega.
- BrandCaller OÜ, mis tegeleb programmeerimisalase tegevusega (majandustegevus
käivitamisel).
- Svergest OÜ, mis tegeleb kinnisvara valdkonnas, omades 50% osalust kinnisvara
valdkonnas tegutsevas äriühingus Kesk Estates OÜ).
- HeaLab OÜ, mis on asutatud 24. mail 2022 ning mille tegevusalaks on arvutialased
konsultatsioonid.
OÜ CRANFELD INVEST omab 50% osalust äriühingus KT Holding OÜ (registrikood
12159013). KT Holding OÜ omab valitsevat mõju Fairfood OÜ (registrikood 12221255)
üle, mis omab 100% osalust äriühingus Fairfood Baltic OÜ (registrikood 12524748).
Fairfood OÜ tegevuseks on tervislike toodete, s.h naturaalsete smuutide hulgimüük. KT
Holding OÜ omab valitsevat mõju ELP Logistics OÜ (registrikood 12596446) üle, mille
tegevuseks on logistikateenuste osutamine. Lisaks on KT Holding OÜ valitseva mõju all
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Confido Healthcare Group OÜ (registrikood 12874945)1 koos tütarettevõtjatega, kelle
tegevuseks on tervishoiuteenuste osutamine.
Osaühing Renalis on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab koondumise eelselt
valitsevat mõju OÜ CRANFELD INVEST. Osaühing Renalis alustas majandustegevust
2022. a juunikuus ja tegeleb dialüüsiteenuste osutamisega.
Osaühing Fresenius Medical Care Estonia on Eestis registreeritud äriühing, mille üle
omab koondumise eelselt valitsevat mõju Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft
mbH tütarühing. Osaühing Fresenius Medical Care Estonia tegevuseks on dialüüsiteenuste
osutamine.
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.
3.2 Täiendava menetluse alustamine
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
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 teate kohaselt osutavad omandatavad ettevõtjad dialüüsiteenust. Osaühing
Fresenius Medical Care Estonia turuosa dialüüsiteenuse osutamisel oli koondumise teate
kohaselt […]% (koos allhangetega). Konkurentsiametile laekus koondumise kohta ka üks
vastuväide. Koondumise osaliste positsiooni ning konkurentsiolukorra hindamiseks
dialüüsiteenuste osutamise valdkonnas on Konkurentsiameti hinnangul vajalik käesoleva
koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine.

26.09.2022 Konkurentsiametile laekunud koondumise teade, mille kohaselt Margus Linnamäe kavatseb
omandada valitseva mõju Confido Healthcare Group OÜ üle. Konkurentsiamet alustas koondumise täiendava
menetluse 25.10.2022 otsusega nr 5-5/2022-065
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Kaubaturgude piiritlus, koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel ning koondumise
mõju konkurentsile selguvad koondumise täiendava menetluse käigus.
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu
või nende puudumine OÜ Biofuel ja OÜ CRANFELD INVEST ning Osaühing Renalis ja
Osaühing Fresenius Medical Care Estonia koondumise puhul ning võttes aluseks KonkS §
27 lg 1 p 2, otsustab Konkurentsiamet
alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks.
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu
jooksul ühe järgmistest otsustest:
1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22
lg 3 nimetatud asjaolusid;
2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3
nimetatud asjaolud;
3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Evelin Pärn-Lee
Peadirektor

Konkurentsiameti 02.11.2022 otsuse nr 5-5/2022-067 ärakiri on samane originaaliga.
Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused ja isikuandmed, vastavad kohad on tekstis
tähistatud initsiaalide ja nurksulgudega.
/Anneli Laurits/ 18.11.2022
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