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Koondumisele nr 17-ko/2004 New European Investments Limited ja AS 
Magnum Medical loa andmine 
 
Koondumine 
 
28.06.2004.a. esitas New European Investments Limited esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt New European Investments Limited ja Solaron Trade  
OÜ sõlmisid 02. detsembril 2003.a lepingu, mida muudeti 12. jaanuaril 2004.a ja 15. 
aprillil 2004.a ning mille kohaselt  New European Investments Limited omandab 79,61% 
AS-i Magnum Medical aktsiatest. Seega on tegemist koondumisega  konkurentsiseaduse 
(edaspidi KonkS) § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 05.07.2004.a New European Investments Limited ja AS 
Magnum Medical koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud 
Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja 
vastuväiteid ei esitanud.  
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 2 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on 
käesoleval juhul koondumise osalisteks New European Investments Limited ja AS 
Magnum Medical. 
 
New European Investments Limited on 16.aprillil 2003.a asutatud valdusäriühing, mille 
kõik aktsiad kuuluvad Kaimani saarte kindlustusseltsile […], kes on Kaimani saartel 
registreeritud ja vajalikke lubasid omav kindlustusandja. Kindlustustegevuse kõrval on 
tema tegevuseks ka rahvusvaheline investeerimistegevus, sealhulgas 
investeerimisvõimaluste otsimine, investeeringute tege mine, investeeringute haldamine ja 
investeeringute võõrandamine. 
 
AS Magnum Medical äritegevus sisaldab ravimite (retsepti- ja käsimüügiravimite), 
toidulisandite ja loodustoodete ning nn konsuumerkaupade (kosmeetika ja 
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hügieenitarbed) importi, ladustamist, transporti ning müüki nii kohalikul turul kui ka 
ekspordiks. AS Magnum Medical peamiseks tegevusalaks on ravimite hulgimüük. 
 
AS-i Magnum Medical tütarettevõtjad on OÜ Parimex Invest, AS Magnum Dental ja AS 
Magnum Veterinaaria. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt 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 või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
New European Investments Limited ja […] 2003.a ülemaailmne käive oli […] miljonit 
krooni. AS Magnum Medical 2003.a ülemaailmne käive oli 1,369 miljardit krooni ja 
tema äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub New European Investments Limited ja AS 
Magnum Medical koondumine kontrollimisele.  
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel  asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või 
selle osal. 
 
Ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse, AS Magnum Medical, tegutseb Eestis 
järgmistel kaubaturgudel: 

1. ravimite hulgimüük; 
2. toidulisandite ja loodustoodete hulgimüük; 
3. konsuumerkaupade (hügieenitarbed, väikelastekaubad, kosmeetikatooted) 

hulgimüük; 
4. haiglavarustuse toodete ja esmaabivahendite hulgimüük. 

 
AS Magnum Medical tütarettevõtjad tegutsevad Eestis järgmistel kaubaturgudel: 

1. ravimite, toidulisandite, loodustoodete, konsuumerkaupade ja esmaabivahendite 
jaemüük; 

2. hambaravivahendite ja – tarvikute müük; 
3. veterinaarravimite hulgimüük. 

 
Võttes arvesse asjaolu, et valitseva mõju omandaja New European Investments Limited 
ja […] ei ole käesoleva ajani tegutsenud mitte ühelgi eelnimetatud kaubaturgudel Eestis, 
siis ei ole kaubaturu piiritlemine antud koondumise puhul oluline ja vajalik.  
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Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul.  
 
KonkS § 13  lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 
protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 
 
Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita 
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus - 
ja kommunikatsiooniministri  06.11.2002.a määruse nr 3  §-s 7 lõikes 3 sätestatud viisil. 
Seega ei mõjuta koondumine ravimite hulgimüügi kaubaturgu Eestis. Koondumise 
tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei 
tekita ega tugevda ravimite hulgimüügi kaubaturul turguvalitsevat  seisundit ning KonkS 
§ 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  
 
Koondumisega seotud konkurentsipiirangud 
 
Koondumise teate ja sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu punkti 10 kohaselt kohustub 
Solaron Trade OÜ viie aasta jooksul mitte osalema mitte ühegi AS-i Magnum Medical 
või tema tütarettevõtjate või New European Investments Limited poolt teostava 
äritegevusega konkureeriva teenuse või kauba müügi-, turustus- või reklaamitegevuses 
ega olema mingit moodi huvitatud selliste teenuste või kaupade tootmisest, müügist, 
turustamisest või reklaamimisest. 
Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on New 
European Investments Limited ja AS Magnum Medical koondumisega otseselt seotud ja 
selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine 
nende üleminekul müüjalt ostjale.  
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1  
  
Otsustan: 
 
Anda luba New European Investments Limited ja AS Magnum Medical koondumisele, 
sealhulgas koondumisega seotud konkurentsipiirangule kestvusega kuni kolm aastat. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama 
(Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
 Peeter  Tammistu 


