
 

 

 

 

 

 

OTSUS  

 30.07.2015 nr 5.1-5/15-025 

 

Koondumisele nr 15/2015 Sivar Irval, aktsiaselts „Dimela“ ja Aktsiaselts 

Remedium loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

07.07.2015 esitas Sivar Irvali ja aktsiaseltsi „Dimela“ (edaspidi Dimela) volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Sivar Irval, Dimela, 

Aktsiaselts Remedium (edaspidi Remedium) ja Irvali OÜ 06.07.2015 ühisettevõtte 

moodustamise lepingu. Lisaks sõlmisid Sivar Irval, Dimela, Remedium, Irvali OÜ, Oliver 

Kullman ja Kadri Kullman 06.07.2015 aktsionäride lepingu, mille kohaselt omandavad 

koondumise jõustumise järgselt Dimela ja Sivar Irval ühise valitseva mõju Remediumi 

üle. 

 

Tehingu tulemusena kuulub Remedium koondumise teate esitanud Sivar Irvali ja Dimela 

ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning 

antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 08.07.2015 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes  

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks füüsiline isik Sivar Irval, Dimela ja 

Remedium. 

 

Dimela (registrikood 10003040) on Eestis registreeritud äriühing, mille aktsionärid on 

füüsilised isikud Kadri Kullman (isikukood 46002020301), Oliver Kullman (isikukood 

37909040389) ning äriühingud Emajõe Halduse OÜ, HE Swede Invest AB. Koondumise 

teate kohaselt on Dimela tütarettevõtjad Dimela Lietuva UAB ja Dimela Veta Latvija AS, 

mille tegevusvaldkonnad kattuvad enamasti emaettevõtja omadega. 

Ärakiri 

Ei sisalda ärisaladusi 
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Dimela tegevusaladeks on veterinaarravimite ja muude -instrumentide hulgimüük, 

loomasööda müük, söödalisandite müük, desinfektsioonivahendite müük, 

lemmikloomatoodete hulgimüük, silokonservantide müük, piimajooturite ja farmi-

tarvikute müük ning eeltooduga seonduv nõustamisteenus. 

 

Remedium (registrikood 10107437) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab 

koondumise eelselt valitsevat mõju füüsiline isik Sivar Irval (isikukood 37712055213), 

omades 73% äriühingu aktsiatest. Remediumile kuuluvad OÜ Kalake (100%), OÜ 

Bacillus (66%), mõlemal äriühingul 2014. aastal majandustegevus puudus. Samuti kuulub 

Remediumile likvideerimisel olev Oxford RealEstate OÜ (100%). 

 

Remediumi tegevusaladeks on veterinaarravimite ja muude -instrumentide hulgimüük, 

loomasööda müük, söödalisandite müük, lemmikloomatoodete hulgi- ja jaemüük, 

desinfektsioonivahendite müük, täppiskarjapidamise tehnika ja tarkvara müük, kala-

söötade müük ning eeltooduga seonduv nõustamisteenus. 

 

Sivar Irvalile kuuluvad koondumise eelselt osalused OÜ-s Remedium Kinnisvara (73%), 

Irvali OÜ-s (90%), millele omakorda kuulub osalus OÜ-s Rakvere Loomakliinik (50%). 

 

Majandusaasta aruande kohaselt on Irvali OÜ põhitegevusalaks finants- ja 

juhtimiskonsultatsioonide osutamine ning erinevate investeerimisprojektide haldamine. 

OÜ Rakvere Loomakliinik põhitegevuseks on veterinaarteenuse pakkumine ning 

lemmikloomakaupade ja -ravimite müük. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe 

koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste 2014. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise 

osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub 

nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

 

3.2 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 (edaspidi asendatavate) kaupade 

käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi Juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt 

mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist 
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või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-

protsendilise ühise turuosa. 

 

Kaubaturgude piiritlemisel antud koondumises arvestab Konkurentsiamet koondumise 

osaliste ning nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate põhitegevusalasid. 

Konkurentsiametile esitatud koondumise teate kohaselt on koondumise osalistel 

horisontaalselt kattuvaid äritegevusi alljärgnevatel kaubaturgudel.  

 

3.2.1 Veterinaarravimite hulgimüügi kaubaturg 
 

Dimela ja Remediumi põhitegevuseks on veterinaarravimite ja -instrumentide hulgimüük 

loomaarstidele ja veterinaarkliinikutele.  

 

Ravimiameti andmetele1 tuginedes moodustas veterinaarravimite hulgimüügi kaubaturu 

kogumaht Eestis 2014. aastal ligikaudu 11,3 miljonit eurot, millest Dimela turuosa 

moodustas 12% ja Remediumi turuosa 11%. Seega kujuneb koondumise osaliste ühiseks 

arvestuslikuks turuosaks 23%. 

 

Kuna koondumise osaliste turuosa veterinaarravimite hulgimüügi kaubaturul on üle 15%, 

siis nimetatud kaubaturu puhul on Juhendi tähenduses tegemist horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuga. 

 

Geograafiliselt on kaubaturg piiritletav Eesti territooriumiga, sest konkurentsitingimused 

on veterinaarravimite hulgimüügiks Eesti erinevates piirkondades sarnased. 

 

3.2.2 Muud koondumisega seotud kaubaturud 

 

Koondumise teate kohaselt tegutsevad Dimela ja Remedium lisaks eelpool nimetatule 

loomasööda ja söödalisandite ning desinfektsioonivahendite müügi kaubaturgudel. Samuti 

tegutsevad koondumise osalised lemmikloomatoodete hulgi- ja jaemüügi kaubaturgudel.  

 

Koondumise osaliste esitatud dokumentidele tuginedes jäävad turuosad nimetatud 

kaubaturgudel alla 15%, mistõttu ei ole Juhendi tähenduses tegemist horisontaalselt 

mõjutatud kaubaturgudega.  

 

Kuna käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda eelpool nimetatud 

kaubaturgudel, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine vajalik ning hinnatakse käesoleva 

koondumise mõju konkurentsiolukorrale nimetatud kaubaturgudel Eestis. 

 

 

4. Hinnang koondumisele 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise 

kaudu. 

 

KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul 

tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda 

                                                 
1 http://ravimiamet.ee/veterinaarravimite-statistika 
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arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva 

seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale 

ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 

 

Käesoleva koondumise puhul tegutsevad nii Dimela kui Remedium veterinaarravimite 

hulgimüügi, loomasööda ja söödalisandite müügi, desinfektsioonivahendite müügi, 

lemmikloomade hulgi- ja jaemüügi kaubaturgudel. Koondumise osaliste hinnangul jäävad 

nende ühised turuosad enamikel kaubaturgudel alla 15%, vaid veterinaarravimite 

hulgimüügi kaubaturul saavutavad ettevõtjad ühise turuosa 23%. 

 

Ravimiameti andmetel katavad viimastel aastatel viie suurima turuosaga hulgimüüjat 97% 

kogu veterinaarravimite hulgimüügi kaubaturust, mille kogumahuks 2014. aastal oli 

11,3 miljonit eurot. Suurima turuosaga oli Zoovetvaru OÜ (46%), kellele järgnes 

Magnum Veterinaaria AS (26%). Käesoleva koondumise osaliste ühiseks turuosaks 

kujunes 2014. aasta andmetele tuginedes ligikaudu 23%. Eelnimetatud ettevõtjatele 

järgnes hulgaliselt väiksemate turuosadega konkurente, näiteks Optimer AS, Interchemie 

werken „De Adelaar“ Eesti AS, Tamro Eesti OÜ, Medapta OÜ, Aconit AS. 

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 

tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt 

konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat seisundit 

KonkS § 13 lg 1 tähenduses. 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 Sivar Irvali, aktsiaseltsi „Dimela“ ja Aktsiaseltsi Remedium 

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.  

 

KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue kuu 

jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet 

võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada 

kuni ühe aastani. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Margus Kasepalu 

Energeetika- ja postiosakonna juhataja peadirektori ülesannetes 

Konkurentsiameti 30.07.2015 otsuse nr 5.1-5/15-025 

ärakiri on samane originaaliga. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 06.08.2015 


