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Koondumisele nr 14/2005 DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn/Sirowa DAB
OÜ loa andmine
Koondumine
11.05.2005.a esitasid DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn esindajad Konkurentsiametile
koondumise teate, mille kohaselt 11.04.2005.a sõlmitud aktsionäride lepingu ja 04.05.2005.a
sõlmitud asutamislepingu alusel DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn ühiselt omandavad
valitseva mõju nende poolt asutatava Sirowa DAB OÜ üle konkurentsiseaduse (edaspidi
KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 tähenduses
ja lg 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 12.05.2005.a DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn koondumise teate
saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 3 järgi on koondumise osalised need ettevõtjad, kes ühiselt omandavad
valitseva mõju kolmanda ettevõtja üle. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks DAB
Dental AB ja AS Sirowa Tallinn.
DAB Dental AB on Rootsis registreeritud äriühing, mis tegeleb hambaravitoodete
hulgimüügiga. DAB Dental AB-l on neli tütarettevõtjat, neist kaks Norras ja üks Taanis. DAB
Dental AB ainuaktsionäriks on Lifco AB, mis on Põhjamaade suurim hambaravivahendite ja seadmete hulgimüüja Rootsi, Taani ja Norra hambaarstidest klientidele. Lifco AB
ainuaktsionäriks on Carl Bennet AB.
DAB Dental AB ei oma tütarettevõtjaid Eestis, samuti pole ta Eestis müünud oma kaupu.
AS Sirowa Tallinn on äriühing, mille põhitegevus on parfümeeria, kosmeetika,
juuksehooldusvahendite, ravimite ja hambaravimaterjalide ning -seadmete hulgimüük. AS
Sirowa Tallinn kuulub Läti valdusettevõtja SIA Health & Beaty Care Riga kaudu Sirowa
kontserni, mis tegutseb põhiliselt Balti riikides ja on seal üks juhtivaid ravimite,
kosmeetikatoodete ja hambaravimaterjalide ning –seadmete hulgimüüjaid.
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AS Sirowa Tallinn omab tütarettevõtjat Sirowa Pharma Trade Tallinn OÜ, kes tegeleb
kosmeetikatoodete, meditsiiniliste materjalide ja meditsiinivarustuse müügiga.
Koondumise osaliste poolt asutatav ühine ettevõtja Sirowa DAB OÜ alustab tegevust
hambaravivahendite ja –seadmete hulgimüügiga peale selle äritegevuse omandamist AS-lt
Sirowa Tallinn.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.
DAB Dental AB 2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] krooni. AS Sirowa Tallinn
2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli [...] krooni. Ühise ettevõtja äritegevus hakkab
toimuma Eestis. Seega kuulub DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn koondumine KonkS § 21
lg 1 kohaselt kontrollimisele.
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti
territooriumi.
Koondumise osaliste poolt asutatav ühine ettevõtja Sirowa DAB OÜ võtab üle AS-lt Sirowa
Tallinn hambamaterjalide ja –seadmete hulgimüügiga seotud äritegevuse. Sirowa DAB OÜ
tegevuse alustamisega lõpetab samas valdkonnas tegutsemise AS Sirowa Tallinn. DAB Dental
AB koondumise eelselt Eesti hambamaterjalide ja –seadmete hulgimüügi kaubaturul ei
tegutsenud. Kuna antud koondumine ei tekita Eesti kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega
vertikaalseid seoseid ei ole kaubaturu täpne piiritlemine käesoleva koondumise puhul vajalik.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise,
kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt 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 omamist
eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub
kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
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Koondumise teate esitajate hinnangul on Eesti hambamaterjalide ja –seadmete hulgimüügi
kaubaturu suuruseks ligikaudu 90 miljonit krooni, millest AS Sirowa Tallinn omab ligikaudu 20
– 25 %. Samal kaubaturul tegutsevad veel AS Magnum Medical, Plandent Eesti OÜ, AS Oriola
jt. AS Sirowa klientideks on erakliinikud, kohalikele omavalitsustele ja riigile kuuluvad
kliinikud, teised hulgimüüjad ja laborid, kelledest olulisemad on AS Lääne-Tallinna Keskhaigla,
sihtasutus TÜ Kliinikum, sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik ja OÜ Kaarli Hambapolikliinik.
Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 sätestatud viisil. Koondumine ei tekita
kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid.
DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn poolt Sirowa DAB OÜ asutamine ning selle üle ühise
valitseva mõju omandamine kohalikku hambaravitarvikute hulgimüügi turgu otseselt ei mõjuta,
kuna AS Sirowa Tallinn äritegevuse võõrandamine ühisele ettevõtjale koondumise osaliste
turuosa Eestis ei suurenda. Tulevikus võib DAB Dental AB laiendada ühise ettevõtja kaudu
oma hambaravitoodete ja –seadmete alast äritegevust Eesti kaubaturul. Samas tegutseb Eesti
vastaval kaubaturul ka teisi hambaravitoodete ja –seadmete hulgimüüjaid.
Koondumine ei tekita konkurentsiprobleeme ega turgu valitsevat seisundit hambaravitoodete ja
–seadmete hulgimüügi kaubaturul KonkS § 13 lg 1 mõistes. Seega KonkS § 22 lg 2 nimetatud
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.
Koondumisega seotud konkurentsipiirangud
Aktsionäride lepingus sätestatud emaettevõtjate ja ühise ettevõtja vahelised
konkurentsipiiranguid käsitleb Konkurentsiamet kui koondumisega otseselt seotud ja selle
jõustamiseks vajalikud.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn koondumisele, sealhulgas koondumisega
seotud konkurentsipiirangutele.
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul selle
teatavakstegemisest arvates (Halduskohtumenetluse seadustik § 9 lg 1).
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