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Koondumisele nr 14/2006 NamPac Acquisition Oy/Tamro MedLab Oy 
loa andmine 
 
Koondumine 
 
07.06.2006.a esitas NamPac Acquisition Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise 
teate, mille kohaselt vastavalt 31.05.2006.a sõlmitud Aktsiate ostu-müügilepingule 
NamPac Acquisition Oy (edaspidi nimetatud NamPac) omandab valitseva mõju Tamro 
MedLab Oy (edaspidi nimetatud MedLab) üle konkurentsiseaduse (edaspidi nimetatud 
KonkS)  § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 
sätestatud viisil.  
 
Konkurentsiamet avaldas 09.06.2006.a  NamPac ja MedLab koondumise teate saamise 
kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise 
ettevõtja üle, ning p 4 järgi ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on 
käesoleval juhul koondumise osalisteks NamPac ja MedLab. 
 
NamPac on Soomes registreeritud ja antud koondumise eesmärgil asutatud äriühing, kelle 
põhitegevuseks kujuneb tervishoiu- ja laboritoodete, kemikaalide ja  haiglatarvikute 
müük, samuti vastavas valdkonnas tegutsevate ettevõtjate omandamine ja haldusteenuste 
osutamine.  
NamPac on Guernsey äriühingu CapMan Buyout VIII Fund A L.P.(edaspidi CMBO 
Fund) ainuomanduses olev tütarettevõtja. CMBO Fund on erakapitali fond, mida juhib 
CapMan Plc Guernseys registreeritud tütarettevõtja CapMan Buyout VIII GP Ltd 
(edaspidi koos CapMan).  
Põhjamaades tegutsev CapMan grupp koosneb CapMan Plc-st ja tema tütar- ja 
sidusettevõtjatest. CapMan Plc tütarettevõtjad tegutsevad ettevõtjatesse või kinnisvarasse 
investeeringuid tegevate fondide juhtimise ja/või nõustamisega. Käesoleval hetkel juhib 
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CapMan 18 erinevat fondi, kes investeerivad peamiselt börsidel noteerimata Põhjamaade 
ettevõtjate aktsiatesse või kinnisvarasse. 
CapMan grupi ettevõtjad ei tegutse MedLabiga samal või sellega seotud tegevusalal. 
 
MedLab on Soomes registreeritud äriühing, kes impordib ja müüb laias sortimendis 
tervishoiu-, labori-, diagnostika- ja biotehnikatooteid ning –seadmeid. MedLab kontserni  
klientideks on tervishoiuasutused ning tööstus-, uurimis- ja õppelaboratooriumid. 
MedLab kontserni tegevuse võib jagada kaheks erinevaks äriüksuseks: Med, kes müüb 
tooteid Põhja- ja Baltimaade tervishoiuasutustele, ja Lab, kes müüb laboritehnikat ja 
seadmeid Soomes, Rootsis ja Norras. MedLab kontserni ettevõtjad pakuvad lisaks 
logistikateenust ja kojutoimetamiseteenust üksiktarbijatele. OneMed märgi all müüakse 
ligikaudu 140 erinevat odavama hinnaklassi kirurgilise, haavahoolduse, inkontinentsuse 
jm toodet. 
MedLab tegutseb Eestis oma tütarettevõtja Tamro MedLab OÜ kaudu, kelle põhitegevus 
on haiglatarvete, meditsiinilise aparatuuri ja mõnede laborikaupade hulgimüük. 
 
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. 
 
NamPac 2005.a ülemaailmne käive oli [..........], MedLab 2005.a ülemaailmne käive – 
[.............]. MedLab äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Tamro MedLab OÜ 
kaudu. Seega kuulub NamPac ja MedLab 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 
seisukohast omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab 
muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Tamro MedLab OÜ tegeleb haiglatarvete, meditsiinilise aparatuuri ja mõnede 
laborikaupade hulgimüügi kaubaturul. Ettevõtja müüb muu hulgas [......] 
meditsiiniaparatuuri, glükomeetreid ja testelektroode. [...................................................]. 
 
Tamro MedLab konkurendid Eestis on OÜ B.Braun Medical, OÜ Balti Intermed, AB 
Medical Group Eesti OÜ, AS Magnum Medical, AS Oriola jt.  
 
NamPac ega CapMan grupi valitseva mõju all olevatest ettevõtjatest ei tegutse ükski 
Tamro MedLab OÜ-ga horisontaalselt kattuvatel ega vertikaalselt seotud kaubaturgudel. 
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Kuna antud koondumine ei tekita konkurentsiprobleeme Eesti territooriumil, ei ole 
kaubaturgude täpsem 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. 
 
NamPac ega CapMan grupi ettevõtjad ei tegutse ühelgi kaubaturul, millel tegutseb Tamro 
MedLab OÜ. Seega 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. 
Koondumise tulemusel muutub ainult Tamro MedLab OÜ üle valitsevat mõju omaja.  
Käesolev koondumine ei mõjuta konkurentsiolukorda Eesti haiglatarvete, meditsiinilise 
aparatuuri ja laborikaupade hulgimüügi kaubaturul, kuna koondumise osaliste tegevused 
ei kattu ning kuna NamPac ei tegutse kaubaturgudel, mis oleksid eelneval või järgneval 
tasandil seotud kaubaturgudega, kus tegutseb Tamro MedLab OÜ. Koondumise 
tulemusel ei muutu Tamro MedLab OÜ turuosa. 
 
Koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 mõistes 
haiglatarvete, meditsiinilise aparatuuri ja laborikaupade hulgimüügi kaubaturul, seega 
KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
Konkurentsiamet on seisukohal, et Aktsiate ostu-müügilepingu punktides 9.6.1. ja 9.6.2. 
sätestatud [.......] konkurentsipiirangut võib lugeda koondumisega otseselt seotuks ja selle 
jõustamiseks vajalikeks, kuna sellega tagatakse omandatava vara väärtuse säilimine 
üleminekul müüjalt ostjale. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba NamPac Acquisition Oy ja Tamro MedLab Oy koondumisele, sealhulgas 
koondumisega seotud konkurentsipiirangule. 
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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. 
 
 
 
Peeter Tammistu   
 
 
 
 
 
 
 


