Koondumise ärisaladusteta lühikokkuvõte
Koondumise osalised ja koondumise laad
Käesolevaga esitab Unimed Kliinikud OÜ (registrikood 10569340; „Unimed“) koondumise teate seoses valitseva
mõju omandamisega Hambalaser OÜ-le (registrikood 11137386; „Hambalaser“) ja KW Hambakliinik OÜ-le
(registrikood 14591677; „KW“) kuuluvate kliinikute üle (ettevõtete omandamine).
Unimed on 25.10.2021 sõlminud lepingu Hambalaserilt ettevõtte Al Mare Hambakliinik ja KW-lt ettevõtte KW
Hambakliinik („Kliinikud“) omandamiseks („Tehing“). Tehingu näol on tegemist koondumisega, mis kujutab
endast ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja ettevõtte üle vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 2
ja § 19 lg-le 3.
Tegevusalad
Unimed ja selle tütarettevõtjad („Unimedi kontsern“) ning Qvalitas Arstikeskus AS ja selle tütarettevõtjad
(„Qvalitase kontsern“) kuuluvad alates 2021. aastat Mehiläinen Eesti kontserni („Mehiläinen Eesti kontsern“),
kui Mehiläinen Eesti OÜ omandas valitseva mõju OÜ DenCap üle (mis on hilisemalt Mehiläinen Eesti OÜga
ühinenud).
Unimedi kontsern ühendab seitset hambakliinikut, viit ravikabinetti ja hetkel kolme laborit üle Eesti. Kontserni
kuuluvad Unimed Kliinikud OÜ, Dental Design OÜ ja Ortodontiakeskus OÜ (viimasel äritegevus puudub). Unimedi
kontserni tegevusalade hulka kuuluvad hambaraviteenused, hambalabori teenused (sh hambaproteeside
valmistamine ja müük), ortodontia teenused, hambaravi ja ortodontia alane koolitamine, hambahooldustoodete
jaemüük.
Qvalitase kontsern osutab tervishoiuteenust haiguste ennetamise, varajase avastamise ja ravi eesmärgil.
Qvalitase esindused paiknevad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Põlvas ja Võrus ning viis mobiilset tervisebussi
sõidavad riigisiseselt aastaringselt ja vajaduspõhiselt. Qvalitas Arstikeskus AS tegevusaladeks on
töötervishoiuteenused (sh töökeskkonna insenerid/ergonoomid; töötervishoiuõed ning -arstid, taastusravi,
tööpsühholoogid; töökeskkonnaalased- ning esmaabi koolitused ja akrediteeritud mõõtelabori teenused),
erinevad eriarstiabiteenused, üldarstiabi teenused, ämmaemandusabi teenused ja õe vastuvõtuteenused. OÜ
Lennundusmeditsiini Keskus põhitegevus on lennundustöötajate ja lennundusega tegelevate isikute
lennundusmeditsiiniline arstlik ekspertiis Eestis.
Mehiläinen Eesti OÜ ning Mehiläinen Eesti kontsern kuulub Mehiläineni kontserni, mis tegutseb tervishoiu- ja
hoolekandesektoris, tehes seda kuni OÜ DenCap kaudu Mehiläinen Eesti kontserni omandamiseni peamiselt
Soomes (Eestis tegevus puudus). 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 kaudu.
Mehiläineni kontserni üle omab omakorda kaudset valitsevat mõju CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (edaspidi
CVC). CVC ja tema tütarettevõtjad haldavad investeerimisfonde ja -platvorme. CVC kohta leiab lisainfot kodulehel
www.cvc.com.
Hambalaseri põhiliseks tegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine. Hambalaserile kuulub Tallinnas aadressil
Vabaõhumuusemi tee 2a tegutsev Al Mare Hambakliinik. Hambalaser teostab äritegevust üksnes Al Mare
Hambakliiniku kaudu.
KW põhiliseks tegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine. KW-le kuulub Tallinnas aadressil Pärnu mnt 22
tegutsev KW Hambakliinik. KW teostab äritegevust üksnes KW Hambakliiniku kaudu.
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Seotud kaubaturud
Unimedi tegevused kattuvad horisontaalselt hambaraviteenuste turul Eestis. Lisaks tegeleb Unimedi kontsernis
Dental Design OÜ hambaproteeside valmistamisega ning hambaraviteenuse osutamise ja hambaproteeside
valmistamise kaubaturud on omavahel vertikaalselt seotud. Ükski kaubaturg ei ole koondumise teate esitaja
hinnangul koondumise osaliste ning nendega ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate turuosasid arvestades
mõjutatud kaubaturg ning seega ei too käesolev koondumine kaasa ühelgi kaubaturul turgu valitseva seisundi
tekkimist või tugevnemist ega konkurentsi kahjustamist mistahes muul viisil.
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
Tehingu eesmärgiks on Unimedi poolt Eestis oma äritegevuse kasvatamine. Kliinikute uue omanikuna toetab
Unimed Kliinikute ravikvaliteedi ja patsiendikogemuse pidevat arengut ka edaspidi.
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