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Koondumise nr 44/2022 Margus Linnamäe ja Confido Healthcare Group OÜ  

täiendava menetluse alustamine 

 

 

1. Koondumine 

 

26.09.2022 esitas Margus Linnamäe (isikukood […]) volitatud esindaja Konkurentsiametile 

koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Margus Linnamäe ja KT Holding OÜ 

(registrikood 12159013) 07.09.2022 osa müügilepingu äriühingu Confido Healthcare 

Group OÜ (registrikood 12874945) 70% osaluse omandamiseks Margus Linnamäe poolt. 

 

Tehingu tulemusel omandab Margus Linnamäe valitseva mõju äriühingu Confido 

Healthcare Group OÜ üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning 

antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 26.09.2022 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 järgi 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 füüsiline isik Margus Linnamäe ja Confido 

Healthcare Group OÜ. 

 

Margus Linnamäe omab valitsevat mõju MM Grupp OÜ üle.  MM Grupp OÜ kontserni 

ettevõtjad tegutsevad neljas riigis – Eestis, Lätis, Leedus ning Soomes. MM Grupp OÜ 

kontserni ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste tegevusaladega:  

• humaanravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük,  

• raamatute, filmide, muusika, kooli- ja kontoritarvete müük,  

• elektroonikatoodete müük,  

• veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda ja  

             lemmikloomatoodete hulgimüük,  

• hambaravitoodete hulgimüük  

• ravimite ja muude apteegikaupade käitlemise-, transpordi- ja muude logistiliste 

teenuste ning renditeenuste osutamine, 
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• 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,  

• ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,  

• telekanalite ja raadiojaamade pidamine,  

• reklaamitegevus trüki-, interneti-, väli-, raadio- ja telemeedias,  

• reklaamiagentuuriteenus otsepostivaldkonnas,  

• internetikuulutuste portaalide ja internetioksjonikeskkondade pidamine,  

• trükiteenuste osutamine,  

• ajalehtede ja ajakirjade kojukanne,  

• kinofilmide levitamine kinodes ning kultuuri- ja rahvamajades,  

• kinofilmide ja etenduste tootmine,  

• kinode pidamine ja toitlustus kinodes,  

• mahlabaaride, kohvikute ja restoranide pidamine,  

• lihatoodete turustamine ja müük,  

• ökotoodete jae- ja hulgimüük;  

• ajakirjade kojukande ja kirjakande teenuse pakkumine;  

• ajakirjanduse arengu toetamine (läbi heategevusliku fondi). 

 

MM Grupp OÜ valitseva mõju alla kuuluvad mh MAGNUM MEDICAL OÜ, mis tegeleb 

ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüügiga; ning aktsiaselts SEMETRON, mis 

tegeleb meditsiiniseadmete, kirurgiriistade ja ortopeediliste abivahendite hulgimüügi ja 

hooldusega.  

 

Confido Healthcare Group OÜ on Eestis registreeritud äriühing, mis kuulub koondumise 

eelselt valdusühingu KT Holding OÜ valitseva mõju alla.  Confido Healthcare Group OÜ 

kontsern tegutseb alljärgnevate  ettevõtjate kaudu:  

o AS Arstikeskus Confido põhitegevuseks on eriarsti- ja õendusabi osutamine, 

tervisekindlustuse ja töötervishoiu teenused. 

o Osaühing KORDAMED - põhitegevuseks on eriarstiabi osutamine, sh 

sõltuvus- ja võõrutusraviteenused. 

o MEDCO PARTNERS OSAÜHING – põhitegevuseks on esteetilise- ja 

lasermeditsiini valdkonnas meditsiiniliste- ja kosmeetikateenuste osutamine 

ning vähesel määral kosmeetiliste- ja hooldusvahendite müük. 

o Nordic Imaging OÜ – põhitegevuseks on diagnostiliste uuringute 

(radioloogiliste teenuste) osutamine. 

o Osaühing Perearsti Nõuandeliin – põhitegevuseks perearsti nõuandetelefoni 

teenuste osutamine koostöös Haigekassaga. 

o MedID OÜ - majandustegevust ei ole alustatud. 

o Confido Esteetika OÜ – põhitegevuseks on eriarstiabi osutamine. 

o Confido Kindlustusagent OÜ – põhitegevuseks on kindlustusagentide ja -

vahendajate tegevus. 
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o Confido Innovations OÜ – põhitegevuseks on äritegevust abistavad 

tegevused. 

o Confido Clinic OÜ – põhitegevuseks on äritegevust abistavad tegevused. 

o Aktsiaselts Ortopeedia Arstid – põhitegevuseks on ortopeediliste teenuste 

osutamine.  

o AS Tamme Erakliinik - põhitegevuseks on eriarstiabiteenuste osutamine ja 

õendus- ja ämmaemandusabiteenused. 

 

 

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. 

 

3.2 Täiendava menetluse alustamine 

 

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. 

 

Koondumise teate kohaselt on koondumise osalise Margus Linnamäega valitseva mõju 

kaudu seotud aktsiaselts SEMETRON, mille tegevusalaks on meditsiiniseadmete ja 

kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük ja hooldus. Omandatav ettevõtja 

Confido Healthcare Group OÜ tegeleb tervishoiuteenuste osutamisega, mistõttu tekib 

koondumise osaliste äritegevuste vahel vertikaalne seos. 

 

Koondumise osaliste positsiooni ning konkurentsiolukorra hindamiseks meditsiiniseadmete 

hulgimüügi ja tervishoiuteenuste valdkonnas, on Konkurentsiameti hinnangul vajalik 

käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine. 

 

Kaubaturgude piiritlus, koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel ning koondumise 

mõju konkurentsile selguvad koondumise täiendava menetluse käigus. 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
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Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu 

või nende puudumine Margus Linnamäe ja Confido Healthcare Group OÜ koondumise 

puhul ning võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, otsustab Konkurentsiamet 

 

alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 

 

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 

jooksul ühe järgmistest otsustest: 

 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 

lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Evelin Pärn-Lee 

Peadirektor            

                                                                                                 
                                                                  Konkurentsiameti 25.10.2022 otsuse nr 5-5/2022-065  

                                                                                                    ärakiri on samane originaaliga. 

                                                                            Ärakirjast on välja jäetud isikuandmed, 

vastavad kohad on märgitud nurksulgudega.  
/Anneli Laurits/ 03.11.2022 


