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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
OÜ Patsiendiportaal on käesoleval ajal on OÜ Celsius Holding ainuvalitseva mõju all.
Eesti Meedia AS (edaspidi: Eesti Meedia) kuulub UP Invest OÜ kontserni, kes on
omakorda MM Grupp OÜ valitseva mõju all. Valitsev mõju tekkis peale koondumiseks loa
saamist (Konkurentsiameti 25.05.2015 otsus nr 5.1-5/15-016).
Koondumise eesmärk Eesti Meedia jaoks on ühelt poolt laiendada tegevust terviseinfo
valdkonda ja viia omandatav terviseinfo portaal täiendavate investeeringutega kõrgemale
arengutasemele väärtusahelas, mis võimaldab pakkuda inimestele veelgi paremat ja
laiemat tervisealast teavet. Teiselt poolt on koondumise eesmärgiks Eesti Meedia soov
anda oma panus Eesti elanike terviseteadlikkuse tõstmisele. Eeltoodu elluviimiseks
soovib Eesti Meedia omandada 100% osaluse OÜ-s Patsiendiportaal, mis peab selleks
sobivad internetikeskkonda. OÜ Patsiendiportaal omanik on otsustanud vastavast
tegevusvaldkonnast väljuda ja keskenduda muule tegevusele.
Seega on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud
viisil.
Koondumise osalisteks on Eesti Meedia ja OÜ Patsiendiportaal (KonkS § 20 p-d 2 ja 4).
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad.
OÜ Patsiendiportaal põhitegevus on veebilehe kliinik.ee pidamine, mis tegeleb
tervishoiuteemalise nõustamise vahendamise valdkonnas, so kliinik.ee veebilehekülg
vahendab patsientide konsulteerimist internetis. Portaal ise tervishoiuteenuste
osutamisega ei tegele, vaid üksnes viib arstid ja potentsiaalsed patsiendid omavahel
kokku ning avaldab erinevat meditsiinialast teavet, nt ravimitootjate poolt väljaantud
ravimite teabelehti.
Eesti Meedia AS ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad Eestis
järgmiste tegevusaladega:















humaanravimite ja muude apteegikaupade jae- ja hulgimüük;
raamatute, filmide, muusika ja kontoritarvete jaemüük raamatukaupluste ketis
„Apollo“;
veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda ja
lemmikloomatoodete hulgimüük,
hambaravitoodete hulgimüük,
ravimite ja muude apteegikaupade käitlemise-, transpordi- ja muude logistiliste
teenuste ning renditeenuste osutamine,
toidulisandite, apteegikosmeetika, haiglatarvikute ning muude apteegikaupade
hulgimüük,
meditsiiniseadmete ja –tarvikute müük, hooldus ja remont,
kinnisvarahaldus,
parfümeeria- ja kosmeetikavahendite hulgimüük,
segapõllumajandus,
kirjastamine,
jäätise müük ostukeskustes,
uudisteagentuuri teenused,
meediamonitooringuteenused,
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ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
telekanalite ja raadiojaamade pidamine,
reklaamitegevus trüki-, interneti-, raadio- ja telemeedias,
trükiteenuste osutamine.

Kontserni kuuluvad Eestis veel trükiettevõte AS Kroonpress, ajakirjade kojukande ja
kirjakande teenust pakkuv AS Express Post (ühise valitseva mõju all koos AS-iga
Ekspress Grupp), veebiportaale pidav AllePal OÜ, stardifaasis olev Loovagentuur OÜ ja
ajakirjanduse arengut toetav heategevuslik fond SA Eesti Meedia Fond.
Eesti Meedia haldab järgmisi veebilehekülgi ja internetiportaale: 1) ajalehtede
võrguväljaanded:
www.postimees.ee,
www.jt.ee,
www.sakala.ajaleht.ee,
www.parnupostimees.ee,
www.valgamaalane.ee;
2)
raadiojaamade
veebilehti:
www.elmar.ee, www.uuno.ee ja www.kuku.ee; 3) televisioonikanalite veebilehti:
www.kanal2.ee,
www.kanal11.ee
ja
www.kanal12.ee,
4)
kuulutusteportaale
www.soov.ee ja kv.ee, 5) vallasasjade-tarbekaupade oksjonikeskkonda osta.ee ja 6)
metsamaterjali ja raieõiguste oksjonikeskkonda metsaoksjon.ee. Tervisenõustamise
alase vahendustegevusega ükski Eesti Meedia hallatav veebiportaal ei tegele.
Kuna OÜ Patsiendiportaal kaudu omandatav kliinik.ee internetikeskkond ei konkureeri
ühegi Eesti Meedia ega sellega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja peetava
internetikeskkonnaga, puuduvad koondumise osaliste tegevuses horisontaalsed
kattuvused. Samuti ei ole koondumise osaliste tegevustel vertikaalseid seoseid, st
puudub ostja-müüja suhe. Seega ei mõjuta koondumine kaubaturgude struktuuri ja
puudub oht turgu valitseva seisundi tekkimiseks või tugevnemiseks.

