
 

  

 

 
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 
 
 
Koondumise kirjeldus 

 
Arstikeskus Confido OÜ (edaspidi Confido) kuulub Confido Gruppi, mille emaettevõte on Confido 
Healthcare Group OÜ. Grupi äritegevuse sisuks on erinevate tervishoiu- ja terviseteenuste 
osutamine, mille raames tegeletakse nii haiguste ennetamise, diagnoosimise kui raviga, tõstes 
patsientide elukvaliteeti ja hoides nende head tervist. Confido Healthcare Group OÜ emaettevõtteks 
on KT Holding OÜ. 
 
Koondumise põhjuseks on Confido soov laiendada oma tegevust uude tegevusvaldkonda, hakates 
pakkuma ka töövõime hindamise teenust. Sellel eesmärgi täitmiseks on Confido otsustanud 
omandada Taastusravikeskuse töövõime hindamise äritegevuse. 
 
Confido ühelt poolt ning teiselt poolt AS-i Põhja-Eesti Taastusravikeskus vahel on sõlmitud ettevõtte 
müügileping (edaspidi: leping), mille alusel omandab Confido töövõime hindamise äritegevuse kui 
iseseisva majandusüksuse koos selle juurde kuuluvate varade ja lepingutega. Seega omandab 
Confido ainuvalitseva mõju KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses AS-i Põhja-Eesti Taastusravikeskus osa 
üle. 
 
Koondumise osalisteks on valitseva mõju omandaja Confido ja AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus, 
kelle osa üle omandatakse valitsev mõju (KonkS § 20 punktid 2 ja 4). 

 
Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad. 
 
AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus poolt üleantav äritegevus  

Confidole antakse üle majandusüksus, mille äritegevuseks on töövõime hindamise ekspertarvamuste 
andmine Eesti Töötukassaga sõlmitud töövõtulepingute alusel ning nendega kooskõlas. Selle raames 
osutatakse teenust Eesti Töötukassale ja tema kaudu töövõime hindamist taotlevatele inimestele üle 
Eesti. 
 
Confido ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus 

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

 töötervishoiuteenus; 
 diagnostilised uuringud; 
 eriarstiteenused; 
 sõltuvusravi (peamiselt alkoholismiravi); 
 füsioteraapiateenused. 

 
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-ga on valitseva 
mõju kaudu seotud ka mitmed ettevõtjad, mis tegelevad kinnisvara arendamise ja haldamisega,  
vähesel määral on nende teenuste portfellis ka muid teenuseid, näiteks finantsteenused ja tervislike 
toodete turustamine. KT Holding OÜ valitseva mõju all on lisaks 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. 
 
Omandatava ettevõtja osaga omavad majandusharu mõttes seost Confido Healthcare Group OÜ 
tütarühingute tegevused meditsiinivaldkonnas. 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lk 2 

* * * 
 
Koondumise osalised tegutsevad mõlemad küll meditsiinivaldkonnas, kuid nende tegevusvaldkonnad 
ei kattu. Confido pakub laiemalt tervishoiu- ja terviseteenuseid, mille hulka töövõime hindamine ei 
kuulu. Omandatav ettevõtja osa tegeleb aga just üksnes töövõime hindamise teenustega. Seega ei 
ole koondumise osalised omavahel konkurendid ja neil puuduvad horisontaalsed kattuvused. Samuti 
puuduvad koondumise osaliste vahel vertikaalsed seosed.  
 
 

 


