
 
KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

 

Koondumise kirjeldus  
 
KT Holding OÜ ühelt poolt ning teiselt poolt Kadi Lamboti vahel on sõlmitud Confido 

Healthcare Group OÜ osa müügileping (edaspidi: leping), mille alusel suurendab 
KT Holding OÜ (edaspidi KT) oma senise 49%-lise osaluse Confido Healthcare 

Group OÜ-s (edaspidi Confido) 70%-le. Seega omandab KT ainuvalitseva mõju 
KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses Confido üle.  
 

Koondumise eesmärk KT jaoks on siseneda uuele turule, so eratervishoiuteenuste 
osutamise turule.  

 
Tehing kujutab endast koondumist KonkS § 19 lg 1 punkti 2 mõistes, kuna üks 
ettevõtja omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle. Valitsev mõju omandatakse 

osade omandamise teel.  
 

Koondumise osalisteks on valitseva mõju omandaja KT ja Confido, kelle üle 
omandatakse valitsev mõju (KonkS § 20 punktid 2 ja 4).  
 

Koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg-s 1 sätestatud piirmäärad.  
 

KT äritegevus  
 
KT 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. Senimaani on KT investeeringud keskendunud ravimite jaemüügile, 
kuid tulenevalt nn apteegireformist, on ta vastavast tegevusvaldkonnast alates 
01.04.2020 väljunud.  

 
KT üle omavad ühist valitsevat mõju füüsilised isikud Oskar Svensson ja Tarmo 

Laanetu, kes tegelevad lisaks KT kaudu investeerimisele Eestis veel ka kinnisvara 
arendamise ja haldamisega. Tarmo Laanetuga on valitseva mõju kaudu seotud ka 
Immobiliare OÜ, mis tegeleb finantsteenuste osutamisega.  

 
Confido ja temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjate äritegevus  

 
Confido on valdusfirma. Temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegelevad 

Eestis järgmiste tegevusaladega:  
 
• • Töötervishoiuteenus;  

• • Diagnostilised uuringud;  

• • Eriarstiteenused;  

• • Sõltuvusravi.  

 
Kontserni kuuluvad Eestis veel Juno Tervis OÜ (100%), Nordic Imaging OÜ 

(100%), OÜ Arstikeskus Confido (70%), Osaühing Arstlik Perenõuandla (100%), 
MedID OÜ (80%), MEDCO PARTNERS OSAÜHING (92,5%), AS Kordamed (100%) 
ja TSF Tervisekliinik OÜ (100%).  

 



Medco Partners OÜ tegeleb eriarstiteenuste osutamisega Eestis. Vitaclinika tegeleb 

peamiselt naha-ja veresoonte laserkirurgia, dermatoloogia, proktoloogia, 
üldkirurgia, kosmetoloogia ning kosmeetiliste ja hooldusvahendite müügiga.  

 
Confido üle omab käesoleval ajal valitsevat mõju füüsiline isik Kadi Lambot, kellele 
kuulub ka OÜ Cinereus, mis tegeleb äri- ja juhtimisalase nõustamisega.  

Confido tegutseb erameditsiinivaldkonnas. Geograafiliseks turuks on Harjumaa (so 
Tallinna ja selle lähiümbruse territoorium), kuna Confido tegutseb vaid Tallinnas. 

Meditsiiniteenustes üldjuhul on konkurents lokaalne ja seega käesolev koondumine 
väljaspool Harjumaad turuolukorrale mõju ei avalda.  
 

KT tütarühingu Pharma Holding OÜ kontserni peamiseks tegevusalaks on 
„Südameapteek“ kaubamärki ja kontseptsiooni arendada ning müüa 

proviisorapteekidele kaubamärgi frantsiisi. Fairfood tegevusalaks on tervislike 
toodete, sh 100% naturaalsete smuutide hulgimüük, seega tervisekaupade müük. 
Lisaks on valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad tegevad finantsteenuste 

pakkumisega ja kinnisvara arendusega.  
 

Eelnevast tulenevalt ei oma KT ja Confido kattuvaid tegevusi, mille puhul oleks 

ühine turuosa üle 15% ning puuduvad vertikaalsed seosed, mis viiksid üle 25%-

lise turuosani. Seega antud koondumise puhul ei eksisteeri konkurentsiseaduse 

mõistes koondumisega mõjutatud ega seotud kaubaturge ja koondumine ei mõjuta 

olulisel määral kaubaturgude struktuuri. 


