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Teade OÜ Koduapteek ja Pelguranna Apteegi Osaühingu koondumisele kontrolli 
mittekohaldamise kohta 
 
Austatud härra Vahimets 
 
21.09.2004.a saabus Konkurentsiametile Teie poolt allkirjastatud koondumise teade, mille 
kohaselt OÜ Koduapteek omandab valitseva mõju Pelguranna Apteegi Osaühingu üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 1 punktis 2 kirjeldatud viisil, ostes vastavalt 
14.09.2004.a sõlmitud müügilepingule 100 protsenti Pelguranna Apteegi Osaühingu 
osakapitalist. 
 
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 punktile 3 teatatakse koondumise teate esitajale juhul, 
kui koondumist ei kontrollita KonkS § 21 kohaselt, sellest kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul 
koondumise teate esitamisest.  
 
OÜ Koduapteek ja Pelguranna Apteegi Osaühingu koondumist ei kontrollita alljärgnevatel 
põhjustel. 
 
Konkurentsiseaduse § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osalised ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja üle (antud juhul OÜ Koduapteek) ja ettevõtja, kelle üle 
omandatakse valitsev mõju (antud juhul Pelguranna Apteegi OÜ). Koondumise teate kohaselt 
on OÜ Koduapteek Soomes registreeritud Tamro Oyj kontserni kuuluv ravimite jaemüügiga 
tegelev ettevõtja. Tamro Oyj kuulub omakorda Phoenix International Beteiligungs GmbH 
kontserni. Pelguranna Apteegi Osaühing omab Tallinnas ühte apteeki. 
Koondumise teates esitatud andmetest lähtudes oli OÜ Koduapteek 2003. majandusaasta 
ülemaailmne käive, arvestades kogu Phoenix International Beteiligungs GmbH kontserni 
käivet, [...] miljardit krooni ning OÜ Koduapteek 2003.a majandusaasta käive Eestis [...] 
miljonit krooni. Pelguranna Apteegi Osaühingu 2003.a majandusaasta käive oli [...] miljonit 
krooni.  
KonkS § 24 lg 5 järgi peab ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka 
nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe 
aasta jooksul, tingimusel, et eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama ettevõtja omandanud 
valitseva mõju ettevõtjate üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus. Tuginedes 
eelnimetatud  sättele, tuleb Pelguranna Apteegi Osaühingu käibele liita nende Eestis ühes ja 
samas majandusharus tegutsevate ettevõtjate käive, kelle üle on OÜ Koduapteek omandanud 
valitseva mõju käesoleva koondumisele eelnenud kahe aasta jooksul, arvates 14.09.2004.a. 
Seega liidetakse Pelguranna Apteegi Osaühingu 2003.a käibele juurde OÜ Koduapteek poolt 
23.04.2004.a omandatud Multifarma  OÜ käive [...] miljonit krooni, 13.06.2003.a omandatud 
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OÜ VK-Pharm käive [...] miljonit krooni ning 25.02.2003.a omandatud OÜ Võru Apteek 
käive [...] miljonit krooni, selle tulemusena moodustab ettevõtjate, kelle üle on teatatud 
koondumisele eelneva kahe aasta jooksul valitseva mõju omandanud OÜ Koduapteek, ja 
Pelguranna Apteegi Osaühingu summaare käive [...] miljonit krooni. Teiste ettevõtjate käivet 
Pelguranna Apteegi Osaühingu käibele ei liideta, kuna nende üle on valitsev mõju omandatud 
rohkem kui kaks aastat tagasi. 
   
Vastavalt KonkS § 21 lõikele 1 kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, 
kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
Ühe koondumise osalise, Pelguranna Apteegi Osaühingu KonkS § 24 lg 5 nõuete kohaselt 
arvutatud käive on [...] miljonit krooni, mis on väiksem KonkS § 21 lõikes 1 sätestatud 
käibemäärast. Seega ei ole OÜ Koduapteek ja Pelguranna Apteegi Osaühingu koondumise 
puhul täidetud koondumise kontrolli kohaldamisele kehtestatud nõue, mille järgi peab 
vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive kummalgi ületama 100 miljonit krooni. 
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