
 
 

 

 

 

OTSUS  

 

24.03.2021 nr 5-5/2021-025 

 

 

Koondumisele nr 13/2021 Mehiläinen Eesti OÜ / OÜ DenCap loa 

andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

10.03.2021 sai Konkurentsiamet koondumise teate, mille kohaselt Mehiläinen Eesti OÜ 

(registrikood 11539469) ja BaltCap Private Equity Fund II SCSp (Luksemburgi 

registrikood B184094), BaltCap Private Equity Fund II EIF Co-Investment SCSp 

(Luksemburgi registrikood B206629), Amanda V Healthcare OÜ (registrikood 14070978), 

Sentosa Capital OÜ (registrikood 10687713), füüsiline isik Erki Mölder (isikukood […]), 

Antve Group OÜ (registrikood 11178741), OSAÜHING TARASU (registrikood 

11021979), Nordego Invest OÜ (registrikood 14503242), Hambaravikeskus OÜ 

(registrikood 11936578), Desmond OÜ (registrikood 12064206), Kodu Üks OÜ 

(registrikood 14597711), füüsiline isik Triin Jagomägi (isikukood […]) sõlmisid 

05.03.2021 osade ja aktsiate ostu-müügilepingu. Lepingu kohaselt omandab Mehiläinen 

Eesti OÜ 100% äriühingu OÜ DenCap osakapitalist, 28% Qvalitas Arstikeskus AS 

aktsiakapitalist ja ligikaudu 27,25% Unimed Grupp OÜ osakapitalist. 

 

Tehingu tulemusena kuulub OÜ DenCap äriühingu Mehiläinen Eesti OÜ valitseva mõju 

alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist 

koondumisega KonkS § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 11.03.2021 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 kohaselt 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 Mehiläinen Eesti OÜ ja OÜ DenCap. 

 

ÄRAKIRI 

Ei sisalda ärisaladusi 
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Mehiläinen Eesti OÜ kuulub Mehiläineni kontserni (mille emaettevõtja on Mehiläinen 

Konserni Oy), mis tegutseb tervishoiu- ja hoolekandesektoris peamiselt Soomes. 

Mehiläineni kontserni ettevõtjad osutavad arstiabi-, töötervishoiu- ja hambaraviteenuseid, 

eakate, puuetega inimeste ja laste hoolekandeteenuseid ning vaimse tervise 

rehabilitatsiooniteenuseid. Eestis tegutseb Mehiläineni kontsern üksnes Mehiläinen Eesti 

OÜ vahendusel, mille tegevus piirdub tervishoiutöötajatele Soomes Mehiläineni kontsernis 

töötamise võimaluste tutvustamise ja nende Soome tööle värbamisega.  

 

Mehiläineni kontserni üle omab omakorda mitmete äriühingute kaudu valitsevat mõju CVC 

Capital Partners SICAV-FIS S.A. (edaspidi CVC). CVC ja tema tütarettevõtjad ning CVC 

Capital Partners Advisory Group Holding Foundation ja tema tütarettevõtjad on 

eraomanduses olevad ühingud, kelle tegevus hõlmab teatud investeerimisfondide ja -

platvormide (edaspidi CVC Fondid) investeerimisnõustamist ja/või nende nimel 

investeeringute haldamist. CVC Fondidel on osalused erinevates majandussektorites 

tegutsevates ettevõtjates peamiselt Euroopas, Ameerika Ühendriikides ning Aasia ja Vaikse 

ookeani piirkonnas. 

 

Meditsiini- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevatest ettevõtjatest kuuluvad CVC valitseva 

mõju all olevate portfelliettevõtjate hulka lisaks Mehiläineni kontserni ettevõtjatele veel 

farmaatsiaettevõtjad Alvogen, Recordati ja Theramex, ravimitööstusele abiaineid tootev 

DFE Pharma, ravimite ja meditsiiniseadmete tootmisega tegelev Genetic S.p.A., in vitro 

diagnostika jaoks kasutatavate reagentide ja seadmete tootmisega tegelev Sebia, 

Suurbritannias tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandevaldkondadele tarkvara pakkuv System C 

ning tervishoiu- ja hoolekandeteenuste pakkujad Indias (HealthCare Global Enterprises), 

Kreekas (Hellenic Healthcare Group), Indoneesias (Siloam International Hospitals) ja 

Hispaanias (Vitalia Home). Lisaks pakub Omada A/S infoturbeteenuseid muu hulgas 

tervishoiuvaldkonna ettevõtjatele. 

 

OÜ DenCap on valdusettevõtja, mille põhitegevuseks on osaluste haldamine teistes 

ettevõtjates ning mille üle omab koondumise eelselt valitsevat mõju Luksemburgis asutatud 

erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund II SCSp.  

 

OÜ DenCap valitseva mõju alla kuulub Unimed Grupp OÜ, mille tütarettevõtjad on 

Unimed Kliinikud OÜ, Unimed Kesklinn OÜ, Kaarli Hambapolikliinik OÜ ja Dental 

Design OÜ, mille tegevusaladeks on hambaraviteenuste, hambalabori teenuste (sh hamba-

proteeside valmistamine ja müük), ortodontiateenuste osutamine, samuti hambaravi- ja 

ortodontia-alane koolitamine ning hambahooldustoodete jaemüük. Unimed Grupp OÜ 

tütarettevõtjal Ortodontiakeskus OÜ äritegevus puudub.  

 

Samuti kuulub OÜ DenCap valitseva mõju alla äriühing Qvalitas Arstikeskus AS, mis 

osutab tervishoiuteenust haiguste ennetamise, varajase avastamise ja ravi eesmärgil. 

Qvalitas Arstikeskus AS-il on esindused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Põlvas ja Võrus, 

samuti sõidab riigisiseselt ja vajaduspõhiselt viis mobiilset tervisebussi. Qvalitas 

Arstikeskus AS-il on tütarettevõtja OÜ Lennundusmeditsiini Keskus, mille põhitegevus on 

lennundustöötajate ja lennundusega tegelevate isikute lennundusmeditsiiniline arstlik 

ekspertiis Eestis. 
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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 koondumise teate esitamisele eelnenud majandusaasta käive Eestis oli 

kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud 

perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub 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 või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Mehiläineni kontserni ettevõtjatest tegutseb Eestis Mehiläinen Eesti OÜ, mille 

põhitegevuseks on siinsetele tervishoiutöötajatele Soomes Mehiläineni kontsernis töötamise 

võimaluste tutvustamine ja nende Soome tööle värbamine. 

 

Käesolevas koondumises asjakohastest OÜ DenCap valitseva mõju alla kuuluvatest 

ettevõtjatest tegeleb Unimed Grupp OÜ hambaravi- ja ortodontiateenuste, hambalabori 

teenuste osutamise, samuti hambaravi- ja ortodontiaalane koolitamise ning hambahooldus-

toodete jaemüügiga. Qvalitas Arstikeskus AS osutab tervishoiuteenust haiguste ennetamise, 

varajase avastamise ja ravi eesmärgil. 

 

Eeltoodust tulenevalt ei esine koondumise osaliste tegevuste vahel horisontaalseid kattuvusi 

ega vertikaalseid seoseid. Kuivõrd käesoleva koondumise tulemusel ei teki horisontaalselt 

ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturgusid juhendi § 8 lõike 3 punktide 1 ja 2 tähenduses, ei 

ole kaubaturgude ning nende geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine vajalik. 
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3.3 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 

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 ei teki koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis 

horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid. Arvestades, et koondumise osalised 

tegutsevad erinevatel kaubaturgudel, on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev 

koondumine ei mõjuta märkimisväärselt konkurentsiolukorda Eestis ühelgi kaubaturul, kus 

koondumise osalised tegutsevad ning koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord 

ega kaubaturgude struktuur. Koondumine ei tekita ega tugevda 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 otsustab Konkurentsiamet  

 

anda loa Mehiläinen Eesti OÜ ja OÜ DenCap 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/ 

 

Kristel Rõõmusaar 

Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja 

Konkurentsiameti 24.03.2021 otsuse nr 5-5/2021-025 

ärakiri on samane originaaliga. Ärakirjast on välja 

jäetud isikuandmed, vastavad kohad on tekstis 

tähistatud nurksulgudega. 

 

/Kairi Kaasik-Aaslav/ 06.04.2021 


