
 
 

 

 

 

OTSUS  

 

07.08.2020 nr 5-5/2020-029 

 

 

Koondumise nr 19/2020 aktsiaselts SEMETRON / osaühing InBio 

täiendava menetluse alustamine 
 

 

1. Koondumine 

 

Konkurentsiamet sai 13.07.2020 koondumise teate, mille kohaselt aktsiaselts SEMETRON 

(registrikood 10078457) ja Ambient Sound Investments OÜ (registrikood 10958721), ASI 

Private Equity AS (registrikood 11225765), OÜ ANEMOS (registrikood 11053577), 

füüsilised isikud T. P. (isikukood […]) ja I. M. (isikukood […]) sõlmisid 03.07.2020 

osaühingu InBio (registrikood 10565826) osade ostu-müügilepingu. 

 

Lepingu kohaselt kavatseb aktsiaselts SEMETRON omandada 100%-lise osaluse 

osaühingus InBio. Tehingu tulemusena kuuluks osaühing InBio aktsiaseltsi SEMETRON 

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 13.07.2020 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 aktsiaselts SEMETRON ja osaühing InBio. 

 

Aktsiaselts SEMETRON kuulub UP Invest OÜ kontserni. UP Invest OÜ on Eestis 

registreeritud investeerimisühing, mille üle omab valitsevat mõju MM Grupp OÜ. MM 

Grupp OÜ on füüsilise isiku M. L. (isikukood […]) valitseva mõju all. Aktsiaseltsi 

SEMETRON aktsionärid on UP Invest OÜ (82,5%) ja Baltland Invest OÜ (17,5%). 

 

Aktsiaselts SEMETRON tegeleb haiglatarvikute, ühekordse kasutusega meditsiinivahendite 

ja muude tervisetoodete müügi ja hooldusega. Äriühingu tootevalik hõlmab valdkondi nagu 
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digitaalsed radiograafilised süsteemid, radioloogia, desinfitseerimine, intensiivravi, 

oftalmoloogia, haiglateenused, laborite, operatsioonisaalide ja haiglate sisseseade ning 

taastusravi. Aktsiaselts SEMETRON esindab järgmisi kaubamärke: Esaote, Bode Chemie, 

Karl Storz, Abbot Medical Optics, Agfa Healthcare, Linet®, Gebrüder Martin, Hologic™, 

Miele, Zoll.1 

 

Aktsiaseltsil SEMETRON on 90%-lise osalusega tütarettevõtja Hygeia OÜ, mis tegeleb 

peamiselt desinfektsioonitoodete maaletoomise ja turustamisega. Tooteid pakutakse 

valdavalt meditsiiniasutustele, kuid klientideks on ka muud desinfektsioonivahendeid 

kasutavad ettevõtjad. 

 

Osaühing InBio on Eestis registreeritud äriühing, mis kuulub koondumise eelselt 

äriühingute Ambient Sound Investments OÜ ja OÜ ANEMOS ühise valitseva mõju alla. 

 

Osaühing InBio tegeleb meditsiiniseadmete ja -tarvikute impordi, reklaami, levitamise, 

hulgi- ja jaemüügiga Eestis, Lätis ja Leedus.2 

 

Osaühingul InBio on 100%-lise osalusega tütarettevõtjad Eestis (Laboripartner OÜ), Lätis 

(InBio SIA) ja Leedus (InBio UAB), mis tegelevad samuti meditsiiniseadmete ja -tarvikute 

impordi, reklaami, levitamise, turustamisega. 

 

 

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 Täiendava menetluse alustamine 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja 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 § 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 

                                                 
1 https://upi.ee/et/ettevote/semetron-as/ ja https://www.semetron.ee/ 
2 http://inbio.ee/ettevottest/ 

https://upi.ee/et/ettevote/semetron-as/
https://www.semetron.ee/
http://inbio.ee/ettevottest/
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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 tekib koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalne 

kattuvus meditsiiniseadmete ja meditsiinitarvikute hulgimüügi osas. Konkurentsiameti 

hinnangul on menetluse käigus kogutud teabele tuginedes vajalik käesoleva koondumise 

poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine. Kaubaturgude piiritlus, koondumise 

osaliste positsioon kaubaturgudel ning konkurentsi võimalik kahjustumine 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 aktsiaseltsi SEMETRON ja osaühingu InBio 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/ 

 

Margus Kasepalu 

Energia- ja taristuosakonna juhataja  

 

Konkurentsiameti 07.08.2020 otsuse nr 5-5/2020-029 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud isikuandmed, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega.  

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 26.08.2020 


