KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
OÜ Folium (registrikood 11035349) on käesoleval ajal füüsiliste isikute Mihhail Nikitin ja
Sergei Nikitin ühise valitseva mõju all.
Phrama Group OÜ (edaspidi: PG) on 17.02.2015 sõlminud Mihhail Nikitini ja Sergei
Nikitiniga osaühingu osade võõrandamise tingimuslik leping, mille tulemusena PG
muutub OÜ Folium ainuosanikuks. Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse
§ 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Koondumise osalisteks on PG ühelt poolt ning OÜ Folium teiselt poolt (KonkS § 20
punktid 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.
Tehingu jõustamine eeldab Konkurentsiameti luba.
Folium OÜ tegeleb apteekide pidamisega. Folium OÜ peab Tallinnas, Lasnamäe linnaosas
ühte üldapteeki, millel on kaks haruapteeki (üks Lasnamäel ja üks Maardus). Seega on
koondumisega mõjutatud kaubaturuks apteekide pidamine Tallinnas ja selle
lähiümbruses.
PG-ga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegutsevad mitmetel turgudel. Põhiosa
nimetatud ettevõtjate käibest on siiski seotud ravimite müügiga Eestis (läbi apteekide).
Muudeks tegevusaladeks on logistikateenused ja kinnisvarahaldus. Kõik PG kontserni
apteegid kasutavad „Südameapteegi“ kaubamärki. Südameapteegi ketti kuuluvad
apteegid tegutsevad igal pool Eestis, sh Tallinnas ja selle lähiümbruses. Käesoleval ajal
on Südameapteegi kett Tallinnas ja selle lähiümbruses suuruselt 3. kohal. Tallinnas on
turuliidrid BENU apteegikett ja Apotheka apteegikett.
Apteekides müüakse peamiselt humaanravimeid. PG ja OÜ Folium kõrvaltegevuseks on
apteekides
hügieenitarvete,
põetusvahendite,
meditsiinitehnika,
toidulisandite,
kosmeetika, loodustoodete jm jaemüük, kuid neid tooteturgusid koondumine oluliselt ei
mõjuta, kuna tegemist on apteekidele kõrvaltegevusega.
PG tegutseb juba mitmeid aastaid strateegilisel eesmärgil luua tugev tervet Eestit kattev
apteegikett. Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik omandada apteeke, et suurendada PG
kohalolekut Tallinnas. Seoses pideva käibe vähenemisega on FOLIUMi osaniku
otsustanud apteegipidamisest loobuda, mis on andnud PG-le võimaluse turuosa
suurendamiseks Tallinnas.
Kuna koondumise tulemusena ei muutu PG suurimaks apteegiketiks Tallinnas ja selle
lähiümbruses, so turul tegutseb vähemalt 2 apteegiketti, mis suurema turuosaga, ei
tekita ega tugevda koondumine turgu valitsevat seisundit ega kahjusta muul viisil
konkurentsi.
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