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Koondumise nr 32/2007 Terve Pere Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek 
täiendava menetluse alustamine 
 

1. Koondumine 
 

Konkurentsiamet on 10.12.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 
eraisiku Külli Männik ja Terve Pere Apteek OÜ (edaspidi Terve Pere Apteek) vahel 
sõlmitud osa võlaõiguslikule müügilepingule Terve Pere Apteek omandab […]% OÜ 
Saku Apteek (edaspidi Saku Apteek) osadest. Tehingu tulemusel omandab Terve Pere 
Apteek valitseva mõju Saku Apteegi üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 
tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 11.12.2007 Terve Pere Apteegi ja Saku Apteegi koondumise 
teate saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 

2. 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 Terve Pere 
Apteek ja Saku Apteek. 
 
Terve Pere Apteek on Magnum AS-i tütarettevõtja. Terve Pere Apteegile ja tema 
tütarettevõtjale Ravikeskuse Apteek OÜ-le kuulub […] apteeki üle kogu Eesti Vabariigi 
territooriumi. Lisaks kuuluvad Magnum AS kontserni ravimite hulgimüügiga tegelevad 
Magnum Medical OÜ, Magnum Medical Veterinaaria AS ja Magnum Dental AS, samuti 
tütarettevõtjad Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis ja Soome Vabariigis. Magnum AS-l on 
ka […]%-line osalus OÜ-s Patrika, kellele kuulub […] apteeki üle kogu Eesti Vabariigi 
territooriumi. Magnum AS kontserni emaettevõtja on Hollandis registreeritud MM 
Holdings B.V. 
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Saku Apteek on apteegiteenust osutav äriühing, millele kuulub 1 üldapteek Saku 
alevikus. 
 

Täiendava menetluse alustamine 
 

Mõlemad käesoleva koondumise osalised tegutsevad apteegiteenuste kaubaturul 
Tallinnas (koos lähipiirkonnaga) ning Terve Pere Apteegiga samasse kontserni kuuluv 
Magnum Medical OÜ tegutseb ravimite hulgimüügi kaubaturul, mis eelneb  
apteegiteenuste kaubaturule. Seega on antud koondumisega kaubaturud mõjutatud nii 
horisontaalselt kui vertikaalselt. 
 
Terve Pere Apteegi müügitulu 2006. aastal oli Tallinnas […] milj. krooni, mis annab 
turuosaks ligikaudu […]%. Saku Apteegi müügitulu 2006. aastal oli ligikaudu […] milj. 
krooni, mis moodustab kogu kaubaturu mahust ca […]%. Seega koondumise tulemusel ei 
muutu oluliselt kaubaturu struktuur ning ei teki turgu valitsevat seisundit apteegiteenuste 
kaubaturul Tallinnas (koos lähipiirkonnaga). 
 
Konkurentsiameti poolt koondumise nr 10/2007 MM Investments B.V. ja OÜ Patrika 
(02.11.2007.a otsus nr 44-KO) menetlemise raames teostatud kaubaturu analüüsist 
selgus, et Magnum Medical OÜ turuosaks ravimite hulgimüügi kaubaturul on üle […]%. 
 
Antud koondumisega on eeldus, et vertikaalne integreeritus avaldab 
konkurentsiolukorrale ebasoodsat mõju, mis seisneb selles, et ravimite hulgimüüja omab 
valitsevat mõju apteekide üle ning kontserni kuuluvate apteekide põhivarustajaks on 
kontserni kuuluv ravimite hulgimüüja. 
 
Arvestades Magnum Medical OÜ märkimisväärset turuosa ravimite hulgimüügi 
kaubaturul  ning samuti olulist osatähtsust apteegiteenuste kaubaturul, võib tema poolt 
uute apteekide omandamine kahjustada konkurentsi, kuna omandatavad apteegid 
hakkavad tarnima üle […]% ravimitest Magnum Medical OÜ-lt. Selline vertikaalne 
sidumine nõrgendab teiste väiksemate hulgimüüjate positsiooni, kes olid varem teinud 
tarneid nimetatud apteekidele. […] 
 
Arvestades Magnum Medical OÜ turuosa ravimite hulgimüügi kaubaturul ja tendentsi, 
kus samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad n-ö vähehaaval omandavad apteeke, on 
tekkinud kahtlus selles osas, kas lasta ettevõtjal tugevdada oma märkimisväärset turuosa 
ravimite hulgimüügi kaubaturul, vaatamata sellele, et iga üksikjuhtum kaubaturu 
struktuuri oluliselt ei muuda. Seega selleks, et välja selgitada, kas käesolev koondumine 
koosmõjus samas majandusharus ühe ja sama ettevõtja poolt viimastel aastatel 
omandatud ettevõtjatega kahjustab oluliselt konkurentsi ravimite hulgimüügi kaubaturul 
Eestis, on vajalik teha konkurentsiolukorra täiendav analüüs. 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt Konkurentsiamet 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 Terve Pere Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek koondumise 
puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, 
 

otsustan: 
 

Alustada täiendavat menetlust koondumise hindamiseks. 
 
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet 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 Konkurentsiamet 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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