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Koondumisele nr 25/2018 UP Invest OÜ, Priit Mikelsaar, OÜ Moos, 

Philia OÜ / Biomarket OÜ loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

26.06.2018 esitas UP Invest OÜ (registrikood 12371871) ja Priit Mikelsaare 

(isikukood 37510090251) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, 

mille kohaselt sõlmisid UP Invest OÜ ühelt poolt ning füüsiline isik Priit Mikelsaar, 

OÜ Moos (100%-liselt Priit Mikelsaare omanduses) ja Philia OÜ (100%-liselt Arno 

Ilvese omanduses) teiselt poolt 20.06.2018 investeerimise ja osanikevahelise lepingu. 

Tehingu tulemusena kuulub 50% Biomarket OÜ osakapitalist UP Invest OÜ-le ja 

50% osakapitalist teistele osanikele ühiselt, sh Priit Mikelsaarele ja tema valitseva 

mõju all olevale OÜ-le Moos 40% ning Philia OÜ-le 10%. 

  

Koondumise järgselt kuulub  Biomarket OÜ koondumise teate esitanud UP Invest OÜ 

ühelt poolt ning Priit Mikelsaarele, OÜ Moos ning Philia OÜ teiselt poolt ühise 

valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning 

antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 27.06.2018 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 3 järgi on koondumise osalisteks 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle 

osa üle valitsev mõju omandatakse.   

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks UP Invest OÜ, Priit Mikelsaar, OÜ Moos, 

Philia OÜ ja Biomarket OÜ. 

   

UP Invest OÜ  on Eestis registreeritud investeerimisühing, mille üle omab valitsevat 

mõju Hollandis registreeritud äriühing MM HOLDINGS B.V., ning mille üle 

omakorda omab valitsevat mõju MM Grupp OÜ. MM Grupp OÜ on füüsilise isiku 

Margus Linnamäe (isikukood 36401052714) valitseva mõju all.   
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Koondumise teate kohaselt tegelevad UP Invest OÜ-ga valitseva mõju kaudu seotud 

ettevõtjad mitmetes valdkondades, millest olulisemad on ravimite hulgi- ja jaemüük, 

kinnisvarahaldus, parfümeeria- ja kosmeetikavahendite hulgimüük, 

segapõllumajandus, trükiteenuste osutamine, jäätise müük ostukeskustes, 

uudisteagentuuriteenused, meediamonitooringuteenused, ajalehtede ja ajakirjade 

kirjastamine, televisiooni- ja raadioteenused, reklaamitegevus, internetiportaalide- ja 

oksjonikeskkondade opereerimine, tervisenõustamise interneti-infokeskkonna 

pidamine,  raamatute ja koolitarvete jaemüük, ajalehtede ja ajakirjade kojukanne.  

 

Biomarket OÜ äritegevuseks on ökotoodete jae- ja hulgimüük, sh dr Hauschka 

looduskosmeetikatoodete jae- ja hulgimüük. Biomarket OÜ teostab ökotoodete 

jaemüüki Eestis läbi ökokaupluste, mis asuvad järgmistes asukohtades: 

  

• Balti Jaama Turg, Kopli 1, Tallinn;  

• Tallinna Kaubamaja, Gonsiori 2, Tallinn; 

• Solarise Keskus, Estonia pst 9, Tallinn;  

• Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102, Tallinn; 

• Ülemiste Kaubanduskeskus, Suur-Sõjamäe 4, Tallinn;  

• Mustamäe Keskus, Tammsaare tee 104a, Tallinn;  

• Viimsi Keskus, Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald;  

• Kesklinna Keskus, Küüni 7, Tartu;  

• Port Artur I Kaubanduskeskus, Hommiku 2, Pärnu. 

 

Biomarket OÜ-l on tütarettevõtja Biomarket Latvia SIA, kes Eesti turul ei tegutse. 

 

Priit Mikelsaare valitseva mõju alla kuulub OÜ Moos, mis tegeleb ärinõustamisega. 

Samuti on Priit Mikelsaare ja 3 teise osaniku (Priit Rum, Reet Rum ja Triin Rum) 

ühise valitseva mõju all OÜ Pagar Võtaks, mis tegeleb pagaritoodete tootmise ja 

jaemüügiga, sh teostab müüki ka läbi Biomarket OÜ kaupluste. 

 

 

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 2017 käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja vähemalt kahe 

koondumise osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, 

mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

3.2 Kaubaturud 

 

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. 
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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. 

 

UP Invest OÜ ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad on tegevad 

mitmesugustes valdkondades. UP Invest OÜ kontserni tegevus toidukaupade 

valdkonnas piirdub jäätise, mahlade, smuutide, võileibade ja kohvijookide müügiga 

kohvikutes ja mahlabaarides (st kohapeal tarbimiseks), mis ei konkureeri 

ökotoidukaupade jaemüügiga ökokauplustes. UP Invest OÜ ega temaga valitseva 

mõju kaudu seotud ettevõtjad ei ole koondumise eelselt tegelenud ökotoodete jae- ja 

hulgimüügiga, va osas, milles vastavad tooted on müügis apteegis, näiteks 

apteegikosmeetika. 

  

Koondumise osaliste tegevuste vahel tekib vertikaalne seos Terve Pere Apteek OÜ ja 

Biomarket OÜ seoses sellega, et Biomarket OÜ tegeleb dr Hauschka toodete 

levitamisega Eestis ning vastavaid tooteid müüakse muu hulgas apteekides.  

 

Koondumise teate kohaselt on apteekides mitteravimite müük, sh  apteegikosmeetika 

müük kõrvaltegevuseks ning nende osatähtsus kogu turumahus on marginaalne. UP 

Invest OÜ-ga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad moodustavad Biomarket OÜ 

hulgimüügiklientidest marginaalse osa. Näiteks 2017. aastal ostis Biomarket OÜ-lt 

tooteid […] euro väärtuses, mis moodustab Biomarket OÜ kogumüügist [0-5]%. 

Eeltoodust võib järeldada, et tegemist ei ole horisontaalselt ega vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturgudega.   

 

Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt 

mõjutatud kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses ning 

koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi koondumisega seotud 

kaubaturul, ei ole kaubaturgude 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. 
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Käesoleva koondumise puhul ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid ning koondumise tulemusena ei 

muutu oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. 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 

 

otsustan: 

 

anda luba UP Invest OÜ, Priit Mikelsaar, OÜ Moos, Philia OÜ ja Biomarket 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.  

 

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 09.07.2018 otsuse nr 

5-5/2018-046 ärakiri on samane 

originaaliga. Ärakirjast on välja jäetud 

ärisaladused, vastavad kohad tekstis on 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Svetlana Ljutova/ 17.07.2018 

 

 


