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Koondumisele nr 38/2018 Unimed
Hambakliinik OÜ osa loa andmine
1.

19.01.2018 nr 5-5/2018-006

Grupp

OÜ

/

Eurodent

Koondumine

Unimed Grupp OÜ (registrikood 11961435) volitatud esindaja esitas 29.12.2017
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt Unimed Grupp OÜ
tütarettevõtja Unimed Kesklinn OÜ (registrikood 14382369) kui ostja ning Eurodent
Hambakliinik OÜ (registrikood 11058847) kui müüja vahel 22.12.2017 sõlmitud
ettevõtte ülemineku lepingule omandab Unimed Kesklinn OÜ ettevõtja Eurodent
Hambakliinik OÜ osa (ettevõtte) asukohaga Lootsi 3a Tallinnas, mis tegeleb
hambaraviteenuste osutamisega. Tehingu tulemusel omandab Unimed Grupp OÜ
valitseva mõju Eurodent Hambakliinik OÜ osa üle konkurentsiseaduse (edaspidi
Konks) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19
lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 02.01.2018 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 kohaselt 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 omandatakse valitsev mõju.
Seega on koondumise osalisteks Unimed Grupp OÜ ja Eurodent Hambakliinik OÜ.
Unimed Grupp OÜ (edaspidi Unimed Grupp) on valdusettevõtja. Unimed Grupi üle
omab valitsevat mõju valdusettevõtja OÜ DenCap, kelle osad (72,49%) kuuluvad
omakorda Luksemburgis usaldusühinguna asutatud erakapitalifondile BaltCap Private
Equity Fund II SCSp (edaspidi BPEF II). Fondi täisosanikuks on Luksemburgis
registreeritud äriühing BaltCap Private Equity Management II S.a.r.l., mille
ainuosanik on Eesti investeerimisühing AS BaltCap, mis on ka fondi
investeerimisnõustajaks. BPEF II teeb erakapitaliinvesteeringuid Balti riikides
asuvatesse innovaatilistesse ettevõtjatesse. Lisaks Unimed Grupile kuuluvad BPEF II
valitseva mõju alla ettevõtjad, mis tegutsevad eriarstiabi-, jäätmekäitlus-, kinnisvara-,
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automatiseeritud finantsjuhtimise protsessidega seotud ning müügiautomaatide ja
kohviautomaatide teenuste osutamisega ning pumpade ja pumbasüsteemide müügi ja
rendiga.
Unimed Grupi valitseva mõju alla kuuluvad alljärgnevad ettevõtjad:
 Unimed Kliinikud OÜ, mille põhitegevusalaks on hambaraviteenuste
osutamine;
 Dental Export OÜ, mille põhitegevusalaks on hambameditsiiniseadmete
müük;
 Dental Design OÜ, mille põhitegevusalaks on hambaproteeside valmistamine;
 Ortodontiakeskus OÜ, millel aktiivne äritegevus puudub;
 Unimed Kesklinn OÜ, mis on asutatud Eurodent Hambakliinik OÜ osa
(edaspidi Eurodenti Ettevõte) omandamiseks ning mille põhitegevusalaks saab
pärast koondumise jõustumist hambaraviteenuste osutamine.
BPEF II portfelli kuuluvad Qvalitas Arstikeskus AS ning selle tütarühing OÜ
Lennundusmeditsiini Keskus, mis tegelevad töötervishoiu- ja muu eriarstiabi
osutamisega.
Eurodenti Ettevõtte põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine.
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.
Vastavalt KonkS § 24 lõikele 7, kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama
ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate
või ettevõtja osade üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle
ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate
käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta
jooksul.
Võttes arvesse, et BPEF II ja OÜ DenCap on eelneva kahe aasta jooksul omandanud
valitseva mõju mitmete tervishoiuteenuste osutamisega tegelevate äriühingute üle
ning lähtudes KonkS § 24 lg 7 sätestatud täiendavast käibekriteeriumist, ületavad
koondumise osaliste käibed KonkS § 21 lg 1 sätestatud käibemäärasid ning seega
kuulub käesolev koondumine kontrollimisele.
3.2

Kaubaturud

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.
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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% 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%, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja
ostja suhetes või mitte.
Käesoleva koondumise puhul tekib koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni
kuuluvate ettevõtjate tegevustes kattuvus hambaraviteenuste osutamisel. Unimed
Grupi kontserni kuuluvate ettevõtjate ja Eurodenti Ettevõtte tegevusega kattub ainult
Unimed Kliinikud OÜ tegevus hambaraviteenuste osutamisel.
Koondumise teate esitaja hinnangul on kaubaturgude piiritlemisel põhjendatud
eristada hambaraviteenuseid eraldi kaubaturuna. Sellist kaubaturgude piiritlust toetab
ka Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoni praktika.1
Koondumise osaliste hinnangul on nende poolt osutatavate hambaraviteenuste
geograafiliseks turuks kogu Eesti territoorium. Konkurentsiamet on oma varasemas
praktikas hambaraviteenuste kaubaturu puhul jätnud nende geograafilise ulatuse
täpsemalt piiritlemata. Hambaraviteenuste osas on Konkurentsiameti Ortodontia
Invest OÜ ja Aktsiaselts Pärnu Hambapolikliinik koondumise otsuses2 viidatud, et
koondumise teate esitaja hinnangul võib hambaraviteenuste osutamise geograafiline
ulatus olla ka riigiülesest väiksem, näiteks kohaliku omavalitsuse territoorium ja selle
lähiümbrus, kus hambaraviteenust osutav ettevõtja tegutseb.
Arvestades, et koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ei laiema (kogu
Eesti) ega kitsama (Põhja-Eesti või Harjumaa või Tallinn) geograafilise turupiiritluse
korral, ei ole hambaraviteenuste täpse geograafilise ulatuse piiritlemine vajalik.
Kuna Unimed Grupp ja Eurodenti Ettevõtte äritegevused kattuvad hambaraviteenuste
osutamisel ainult Tallinnas, siis antud menetluses analüüsib Konkurentsiamet
hambaraviteenuste tooteturgu ning hindab koondumise osaliste positsiooni ja
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Euroopa Komisjoni otsused: COMP/M.7323 - NORDIC CAPITAL / GHD VERWALTUNG;
COMP/M.7309 - BRIDGEPOINT/EdRCP; COMP/M.5805 – 3i/Vedici Groupe; COMP/M.6154 Carlyle / Palamon ning sellele järgnev Suurbritannia konkurentsiasutuse 26.04.2012 otsus - Carlyle
Group / Palamon Capital / Integrated Dental Holdings Group and Associated Dental Practices.
Konkurentsiameti otsused: 27.01.2016 otsus nr 5.1-5/16-003 - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA
Läänemaa Haigla ja SA Raplamaa Haigla; 08.04.2014 otsus nr 5.1-5/14-008 - SA Tartu Ülikooli
Kliinikum / AS Lõuna-Eesti Haigla; 09.12.2015 otsus nr 5.1-5/15-048 - Ortodontia Invest OÜ ja
Aktsiaselts Pärnu Hambapolikliinik
2

09.12.2015 otsus nr 5.1-5/15-048 - Ortodontia Invest OÜ ja Aktsiaselts Pärnu Hambapolikliinik
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konkurentsiolukorda nii kogu Eesti territooriumil kui ka Põhja-Eestis (Harjumaa,
Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Läänemaa), Harjumaal ning Tallinnas.
Unimed Grupp tütarettevõtja Dental Design OÜ tegutseb hambaproteeside
valmistamisega, mis eelneb hambaraviteenuste osutamisele. Koondumise teate
kohaselt on hambaproteeside valmistamise geograafiliseks ulatuseks kogu Eesti
territoorium. Arvestades, et koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
hambaproteeside valmistamisel ega sellele järgnevatel hambaraviteenuste
kaubaturgudel, ei ole kaubaturu täpne piiritlemine vajalik.
3.3

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Tervise Arengu Instituudi3 ning koondumise osaliste andmetele tuginedes, olid
koondumise osaliste turuosad hambaraviteenuste osutamisel 2016. aastal visiitide arvu
põhjal järgmised:
Turumaht
Kogu
turumaht
vastavas piirkonnas,
sh:
Unimed Grupp
Eurodenti
Ettevõte
Koondumise
osalised
kokku,
(turuosa %)

Hambaraviteenused 2016 (visiitide arv)
Eesti
Põhja-Eesti
Harjumaa
Tallinn
1 878 264
1 039 446
861 883 807 901

124 220
5 211

58 561
5 211

57 619
5 211

49 905
5 211

129 431

63 772

62 830

55 116

(6,9%)

(6,1%)

(7,3%)

(6,8%)

Ülalesitatud tabelist selgub, et koondumise osaliste turuosad kokku nii kogu Eestis kui
ka kitsamalt Põhja-Eestis, Harjumaal ja Tallinnas ei ole sellised, mis annaksid
võimaluse mõjutada oluliselt konkurentsiolukorda.
Hambaraviteenuste kaubaturul tegutseb veel mitmeid ettevõtjaid, kes osutavad
koondumise osalistele konkurentsisurvet, näiteks koondumise teate kohaselt on
koondumise osaliste suurimateks konkurentideks hambaraviteenuste osutamisel
Harjumaal ja Tallinnas SA Tallinna Hambapolikliinik ja OÜ Kaarli Hambapolikliinik.
3

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/03Tervishoiuteenused/03Tervishoiuteenused__01Vastuvotu
d/AV11.px/?rxid=663bb581-1b8e-4521-9e63-401939d013d0
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Hambaproteeside valmistamisel oli koondumise teate esitaja hinnangul Dental Design
OÜ turuosa Eestis ligikaudu 6% ning suurimad konkurendid on Erakliinik Dentes AS,
Kaarli Hambapolikliinik OÜ, Kliinik32 Labor OÜ ja teised.
Eeltoodust tulenevalt puuduvad koondumise osalistel juhendi tähenduses horisontaalselt
ning vertikaalselt mõjutatud kaubaturud ning arvestades koondumise osaliste turuosasid
hambaraviteenuste osutamisel ning hambaproteeside valmistamisel, ei muutu
koondumise tulemusena oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur.
Samuti ei tekita ega tugevda koondumine turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1
tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 3 nimetatud
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

otsustan:
anda luba Unimed Grupp OÜ ja Eurodent Hambakliinik OÜ osa koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse
teatavakstegemisest.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue
kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.
Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega
ühe korra pikendada kuni ühe aastani.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Rõõmusaar
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja
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