
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 
 
 
Koondumise kirjeldus 

 
OÜ Arstikeskus Confido (edaspidi Confido) ühelt poolt ning teiselt poolt Kiropraktika Stuudio OÜ 
vahel on sõlmitud ettevõtte müügileping (edaspidi: leping), mille alusel omandab Confido 
Kiropraktika Stuudio OÜ’le kuuluva ettevõtte. Seega omandab Confido ainuvalitseva mõju KonkS § 
19 lg 1 p 2 tähenduses Kiropraktika Stuudio OÜ osa üle. 
 
Koondumise eesmärk Confido jaoks laiendada oma investeeringute portfelli füsioteraapia, sh 
taastusravi ja kiropraktika, valdkondades. 
 
Tehing kujutab endast koondumist KonkS § 19 lg 1 punkti 2 mõistes, kuna üks ettevõtja omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja osa üle. Valitsev mõju omandatakse ettevõtte omandamise teel. 
 
Koondumise osalisteks on valitseva mõju omandaja Confido ja Kiropraktika Stuudio OÜ, kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju (KonkS § 20 punktid 2 ja 4). 

 
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 
 
Kiropraktika Stuudio OÜ äritegevus  

Kiropraktika Stuudio OÜ põhitegevusalaks on füsioteraapiateenuste osutamine, sh kiropraktilise 
raviteenuse osutamine Eestis. 
 
Confido ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus 

Confido Healthcare Group OÜ on KT Holding OÜ-le kuuluv valdusfirma, millega valitseva mõju kaudu 
seotud ettevõtjad tegelevad Eestis järgmiste tegevusaladega: 
 

 Töötervishoiuteenus; 
 Diagnostilised uuringud; 
 Eriarstiteenused; 
 Sõltuvusravi; 

 
KT Holding OÜ on erinevatesse ettevõtetesse investeerimisega tegelev ühing, mis haldab 
investeeringuid tütarettevõtete kaudu. Äritegevuse sisuks on peamiselt tütarettevõtjate osade 
hoidmine ja laiendamine ning nende opereerimise edasi arendamine. KT Holding OÜ üle omavad 
ühist valitsevat mõju füüsilised isikud Oskar Svensson ja Tarmo Laanetu, kes tegelevad lisaks 
investeerimisele Eestis veel ka kinnisvara arendamise ja haldamisega.  
 
Tarmo Laanetuga on valitseva mõju kaudu seotud ka Immobiliare OÜ, mis tegeleb finantsteenuste 
osutamisega ja FairFood OÜ, mis tegeleb tervislike toodete turustamisega. 
 
KT Holding OÜ valitseva mõju all on ka Pharma Holding OÜ, mille peamiseks tegevusalaks on 
kontserni juhtimine ja ettevõtete vahelise koostöö koordineerimine erinevates valdkondades. 
Kontsern omab 2012. aastal apteegiturule tulnud „Südameapteek“ kaubamärki ja kontseptsiooni, 
tegeleb selle arendusega ning müüb proviisorapteekidele kaubamärgi frantsiisi. 

 
Koondumise osalised tegutsevad erameditsiinivaldkonnas. Confido pakub laiemalt tervishoiu- ja 
terviseteenuseid, sh füsioteraapiateenuseid, samas kui Kiropraktika Stuudio OÜ pakub vaid 
füsioteraapiateenuseid, sh kiropraktikat. Seega on koondumise osaliste vahel kattuvus 
taastusraviteenuste, eelkõige füsioteraapiateenuste, osutamise valdkonnas. 
 
Confido ja Kiropraktika Stuudio OÜ ühine turuosa ei ületa kattuvas osas 15% ning puuduvad 
vertikaalsed seosed, mis viiksid üle 25%-lise turuosani. 
 
 
 
 


