KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Käesoleval ajal on Biomarket OÜ (edaspidi Biomarket) Priit Mikelsaare ainuvalitseva mõju all, kes
kontrollib otse ja läbi talle kuuluva äriühingu OÜ Moos 80% Biomarketi osakapitalist. Lisaks on Priit
Mikelsaar Biomarketi juhatuse liige. Ülejäänud 20% Biomarketi osakapitalist on Philia OÜ kontrolli all.
Poolte jaoks on koondumise eesmärgiks laiendada Biomarketi äritegevust, andes ühingule
juurdepääsu OÜ UP Invest (edaspidi UPI) kui finantsinvestori finantsvahenditele. Koondumise annab
UPI-le võimaluse siseneda uutele turgudele, kus ta senini tegutses väikesemahulise
kõrvaltegevusena, so looduskosmeetikatoodete ja ökotoidukaupade hulgi- ja jaemüük. UPI
käesoleval ajal ökotoodete jae- ja hulgimüügiga olulises mahus ei tegele, vähesel määral üksnes
looduskosmeetikatoodetega (osas, milles need kuuluvad apteegikosmeetika valdkonda, nt mitmed dr
Hauschka tootesarja tooted).
Koondumise aluseks on investeerimise ja osanikevaheline leping, millega UPI omandab 50%-lise
osaluse Biomarketis. Lepingus lepitakse kokku Biomarketi ühise juhtimise põhimõtetes, mille
tulemusena kontrollivad UPI ja Priit Mikelsaar (sh OÜ Moos) edaspidi Biomarketit ühiselt. Seega
omandab OÜ UP Invest ühiselt Priit Mikelsaare ja OÜ-ga Moos ühise valitseva mõju Biomarket OÜ
üle. Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 3 sätestatud viisil.
Koondumise osalisteks on ühise valitseva mõju omandajad UPI, Priit Mikelsaar ja OÜ Moos (KonkS §
20 p-d 3 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Koondumisega seotud tegevusvaldkondadeks on toidu- ja esmatarbekaupade (ökotoodete) jae- ja
hulgimüük.
UPI ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus
UPI ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis paljude tegevusaladega,
millest olulisemad on:
• humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;
• veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda ja lemmikloomatoodete
hulgimüük,
• hambaravitoodete hulgimüük
• ravimite ja muude apteegikaupade käitlemise-, transpordi- ja muude logistiliste teenuste ning
renditeenuste osutamine,
• toidulisandite, apteegikosmeetika, haiglatarvikute ning muude apteegikaupade hulgimüük,
• meditsiiniseadmete ja –tarvikute müük, hooldus ja remont,
• kinnisvarahaldus,
• parfümeeria- ja kosmeetikavahendite hulgimüük,
• segapõllumajandus,
• trükiteenuste osutamine,
• jäätise müük ostukeskustes,

• uudisteagentuuri teenused,
• meediamonitooringuteenused,
• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
• reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,
• internetikuulutuste portaalide pidamine,
• internetioksjonikeskkondade pidamine,
• tervisenõustamise interneti-infokeskkonna pidamine,
• raamatute ja koolitarvete jaemüük,
• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne.
UPI ega temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad ei tegele ökotoodete jae- ja hulgimüügiga, va
osas, milles vastavad tooted on paigutatavad apteegis müüdavate toodete (nt apteegikosmeetika)
kategooriasse.
Priit Mikelsaare, OÜ Moos ja nendega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus
Priit Mikelsaare põhiline äritegevus toimub Biomarketi kaudu. Talle kuuluv OÜ Moos tegeleb väikese
ulatuses ärinõustamisega.
Biomarketi äritegevus
Biomarketi äritegevuseks on ökotoodete jae- ja hulgimüük, sh dr Hauschka looduskosmeetikatoodete
jae- ja hulgimüük.
Ökotoodete jaemüüki teostab Biomarket Eestis läbi Biomarketi ökokauplustes järgmistes
asukohtades:
• Balti Jaama Turg, Kopli 1, Tallinn 10412
• Tallinna Kaubamaja, Gonsiori 2, 10143 Tallinn
• Solarise Keskus, Estonia pst 9, 10143 Tallinn
• Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102, 13522 Tallinn
• Ülemiste Kaubanduskeskus, Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn
• Mustamäe Keskus, Tammsaare tee 104a, 12918 Tallinn
• Viimsi Keskus, Sõpruse tee 15, Haabneeme, 74001 Viimsi vald
• Kesklinna Keskus, Küüni 7, 51004 Tartu
• Port Artur I Kaubanduskeskus, Hommiku 2, 80010 Pärnu
Biomarketil on tütarühing Lätis (Biomarket Latvia SIA).
Koondumise tulemusena ei teki horisontaalseid kattuvusi, millega kaasneks suurem kui 15%-line
turuosa ega vertikaalseid seotusi, millega kaasneks suurem kui 25%-line turuosa.

Koondumine ei mõjuta seega kaubaturgude struktuuri ja puudub oht turgu valitseva seisundi
tekkimiseks või tugevnemiseks.

