
Ärakiri  
Ei sisalda ärisaladusi 

 
 
 

 
 
 

OTSUS                                                                                12.09.2008.a nr 5.1-5/08-033KO   
 
 
Koondumisele nr 20/2008 BaltCap Private Equity Fund L.P. ja MediCap 
Holding OÜ loa andmine 

Koondumine 
 
Konkurentsiamet on 29.08.2008 saanud koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 
koondumistehingule BaltCap Private Equity Fund L.P. (edaspidi BaltCap Fund) omandab 
äriühingutelt FIT Biotech OYJ ja XXI sajandi konsultatsioonid OÜ ning eraisikutelt Mart 
Ustav ja Ene Talpsep 75,5% asutatava ettevõtja MediCap Holding OÜ (edaspidi MediCap) 
osadest. Tehingu tulemusel saavutab BaltCap Fund valitseva mõju MediCap’i ja tema 
tütarettevõtja Quattromed HTI Laborid OÜ (edaspidi Quattromed) üle konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 
2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 01.09.2008 BaltCap Fund’i ja MediCap’i 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 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 BaltCap 
Fund ja MediCap. 
 
BaltCap Fund on Inglismaa Äriregistris registreeritud investeerimisettevõtja. BaltCap 
Fund’i kontserni kuuluvad ettevõtjad tegelevad peamiselt infoteenuste osutamisega, sh 
yellow pages tüüpi infokataloogide väljaandmine, ettevõtjate kohta kontaktandmeid 
edastatavate internetilehekülgede opereerimine ja haldamine ning muud sedalaadi 
infoteenuste osutamine. BaltCap Fund’i valitseva mõju alla kuuluvad Energate OÜ 
(maagaasivõrkude arendus) ja Contact Holding LV (valdusettevõtja), kelle valitseva mõju 
alla kuuluvad tütarettevõtjad BPEF EE 1 OÜ, BPEF EE 2 OÜ, BPEF LV SIA ja BPEF LT 
UAB. Kõik nimetatud Contact Holding LV tütarettevõtjad on valdusettevõtjad. BPEF EE 1 
OÜ valitseva mõju alla kuuluvad Telemedia AS koos oma tütarettevõtjate Teabeliin AS, 
Ärikataloog OÜ ja Delovoi Holding OÜ-ga. BPEF EE 2 OÜ valitseva mõju alla kuulub 
Infopluss AS. BPEF LV SIA tegutseb Lätis ja tema valitseva mõju alla kuuluvad Interinfo 
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Latvia SIA ning BIS SIA. BPEF LT UAB tegutseb Leedus ja tema valitseva mõju alla 
kuuluvad Verslo Media UAB, Info Media UAB ning Interinfo Lietuva UAB. 
 
MediCap on asutamisel olev äriühing, kelle tegevuseks saab olema ettevõtjate, sh 
tütarettevõtja Quattromed valdamine. Quattromed-i tegevusvaldkonnaks on laboriteenuste 
pakkumine peamiselt Eesti tervishoiusektorile.  
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni. 
 
Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 
miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 
miljonit krooni. 
 
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 muuhulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
BaltCap Fund tegeleb läbi oma tütarettevõtjate trükitud infokataloogide väljaandmise ja 
seal reklaamipindade müügiga, interneti teatmikes reklaamipindade müügiga ning 
infotelefonide teenuste osutamisega, samuti maagaasivõrkude arendamise, maagaasi 
jaotuse ja müügiga. 
 
MediCap tegeleb oma tütarettevõtja Quattromed kaudu vereanalüüsidel põhinevate 
meditsiinilise diagnostika teenuste osutamisega. 
 
Kuna koondumise osaliste äritegevustes puuduvad nii horisontaalsed kattuvused kui 
vertikaalsed seosed, siis koondumise tulemusel ühelgi asjaomasel kaubaturul 
konkurentsiolukord ei muutu. Seetõttu ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine, nii kaupade 
vahetatavuse ja asendatavuse, kui geograafilise käibimisala osas, vajalik. 
   
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva 
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
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. 
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Käesoleva koondumise osalised tegutsevad Eestis erinevatel kaubaturgudel. Samuti 
puuduvad koondumise osaliste äritegevustes vertikaalsed seosed ning muud seosed, mis 
võiksid mõjutada konkurentsi käesoleva koondumise puhul asjaomastel kaubaturgudel. 
Seetõttu ei tekita koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ühelgi 
käesoleva koondumise puhul tähtsust omaval kaubaturul. Koondumise tulemusena ei 
muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Seega ei esine käesoleva 
koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise 
keelamise. 
 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
otsustan: 
 
anda luba BaltCap Private Equity Fund L.P. ja MediCap Holding OÜ koondumisele. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Märt Ots 
Peadirektor 


