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Koondumise nr 10/2007 Kadux B.V. ja OÜ Patrika täiendava menetluse
alustamine
Koondumine
Konkurentsiamet on 16.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt MM
Investments OÜ ja Hollandis registreeritud Kadux B.V. (edaspidi Kadux) vahel sõlmitud
osaluse müügilepingule Kadux omandab [...]% OÜ Patrika (edaspidi Patrika) osadest.
Tehingu tulemusel saavutab Kadux valitseva mõju Patrika üle konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1
p 2 sätestatud viisil.
Koondumise osalised
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab
valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle ja
KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Kadux ja
Patrika.
Kadux on Hortense OÜ tütarettevõtja. Kaduxi valitseva mõju alla ([...]%) kuulub
Magnum AS, mille valitseva mõju alla omakorda kuuluvad nii ravimite jae- kui
hulgimüügiga tegelevad ettevõtjad. AS-i Magnum tütarettevõtjale Terve Pere Apteek
OÜ-le ja tema tütarettevõtjatele kuulub [...] apteeki Eesti erinevates linnades. Lisaks on
Magnum AS-il [...]% osalus Patrikas.
Patrika on ravimite jaemüügiga tegelev ettevõtja. Patrikale ja tema kahele tütarettevõtjale
Liivatee Apteek OÜ-le ning Tõrva Apteek OÜ-le kuulub [...] apteeki Eesti erinevates
linnades ja asulates.
Täiendava menetluse alustamine
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Mõlemad käesoleva koondumise osalised tegutsevad apteegiteenuste kaubaturul ning
Kaduxiga samasse kontserni kuuluvad Magnum Medical OÜ, AS Magnum Veterinaaria
ja AS Magnum Dental tegutsevad ravimite hulgimüügi kaubaturul, mis eelneb
apteegiteenuste kaubaturule. Seega on antud koondumisega kaubaturud mõjutatud nii
horisontaalselt kui vertikaalselt.
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 sõltumatlt konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu
valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul
tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest.
Antud koondumisega on eeldus vastavalt KonkS § 13 lõikele 1 turgu valitseva seisundi
tekkimiseks apteegiteenuste kaubaturul Tallinnas ja Tartus. Koondumise teate esitaja
hinnangul on koondumise osaliste turuosa kokku Tallinnas [...]% ja Tartus [...]%. Kaduxi
turuosa ravimite hulgimüügi kaubaturul on koondumise teate esitaja hinnangul [...]%.
Turuosa hulgimüügi kaubaturul on esitatud Ravimiameti statistikale tuginedes, mis
iseloomustab hulgimüüjate poolt üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele
müüdud humaanravimeid. Ravimite hulgimüügi kaubaturule on iseloomulik selline
toimimismehhanism, kus lisaks enda poolt tootjalt sisseostetavatele ravimitele ostavad
hugimüügiettevõtjad kaupu ka üksteiselt. Lisaks tegutsevad kaubaturul sellised
ettevõtjad, kes ostavad enamuse ravimitest mõnelt teiselt suuremalt hulgimüüjalt ja
müüvad need enda nime all edasi. Käesoleva koondumise puhul on Kaduxiga samasse
kontserni kuuluva Magnum Medical OÜ puhul tegemist ühe suurima
hulgimüügiettevõtjaga Eestis. Magnum Medical OÜ sisseveo maht rahalises väljenduses
ületab tunduvalt tema käivet, mida kajastab Ravimiameti statistika ning mis väljendub
humaanravimite müügis peamiselt üld- ja haiglaapteekidele. Koondumise teates esitatud
andmetel on Magnum Medical OÜ kaheks olulisemaks ostjaks hulgimüügiettevõtjad
Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ ja Nordic Pharma OÜ, kelle osatähtsus Magnum
Medical OÜ käibest 2006. aastal oli [...]%. Seega on konkurentsiolukorra kajastamiseks
ning turuosaliste tegeliku turujõu määratlemiseks ravimite hulgimüügi kaubaturul vajalik
teha täiendav kaubaturu analüüs.
Turuosad, mis võimalikult adekvaatselt kajastavad nii koondumise osaliste kui nendega
samadel kaubaturgudel tegutsevate teiste ettevõtjate osatähtsust, samuti
nii
apteegiteenuste kaubaturu horisontaalsest kui ravimite hulgimüügi kaubaturu ja
apteegiteenuste kaubaturu vertikaalsest konsolideerumisest tekkivad mõjud konkurentsi
keskkonnale, selguvad Konkurentsiameti poolt täiendava menetluse käigus kogutavate
andmete põhjal.
KonkS § 22 lg 3 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
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Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude
olemasolu või nende puudumine Kadux B.V. ja OÜ Patrika koondumise puhul ning
võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2,
otsustan:
Alustada täiendavat menetlust koondumise hindamiseks.
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 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
Vastavalt KonkS § 27 lg 3 võib Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja
konkurentsi kahjustamise vältimiseks anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise
osalised täidavad endale võetud kohustused.
KonkS § 28 lg 5 kohaselt on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise
läbiviimist.
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