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KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Koondumise osalised ja koondumise laad
22.12.2017. a sõlmisid Unimed Grupp OÜ (registrikood 11961435) (edaspidi Unimed Grupp) 100%-line
tütarühing, spetsiaalselt selle tehingu jaoks asutatud ettevõtja Unimed Kesklinn OÜ (registrikood
14382369) kui ostja ning Eurodent Hambakliinik OÜ (registrikood 11058847) kui müüja ettevõtte
ülemineku lepingu, mille tulemusel omandab Unimed Kesklinn OÜ Eurodent Hambakliinik OÜ
ettevõtte asukohaga Lootsi 3a Tallinnas, mis tegeleb hambaraviteenuste osutamisega (edaspidi
Eurodenti Ettevõte). Tehingu tulemusel omandab Unimed Grupp ainuvalitseva mõju Eurodent
Hambakliinik OÜ osa (Eurodenti Ettevõtte) üle konkurentsiseaduse (edaspidi Konks) § 2 lg 4 mõistes.
Seega on käesolev koondumine koondumine KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses ehk ettevõtja poolt
valitseva mõju omandamine teise ettevõtja osa üle ning käesoleva koondumise osalisteks on Unimed
Grupp (valitsevat mõju omandav ettevõtja) ning Eurodent Hambakliinik OÜ (ettevõtja, kelle osa üle
omandatakse valitsev mõju). Unimed Grupi üle teostab valitsevat mõju Luksemburgis usaldusühinguna
asutatud erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund II SCSp (edaspidi BPEF II), mis teeb
erakapitaliinvesteeringuid Balti riikides asuvatesse innovaatilistesse ettevõtetesse, keskendudes buyand-build tüüpi tehingutele.
Koondumise osaliste tegevusalad
Unimed Grupp on valdusettevõtja, millel endal äritegevus puudub, kuid mille valitseva mõju alla
kuuluvad ettevõtjad tegelevad peamiselt hambaraviteenuste osutamise, hambaproteeside
valmistamise ning hambameditsiiniseadmete turustamisega. Unimed Grupi üle valitsevat mõju
teostava BPEF II portfelli kuuluvad lisaks Unimed Grupile ettevõtjad, mis tegutsevad eriarstiabi-,
jäätmekäitlus-, kinnisvara-, automatiseeritud finantsjuhtimise protsessidega seotud ning
müügiautomaatide ja kohviteenuste teenuste osutamisega ning pumpade ja pumbasüsteemide müügi
ja rendiga. Eurodenti Ettevõtte põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine.
Mõjutatud kaubaturgude puudumine
Unimed Grupi valitseva mõju alla kuuluvate ettevõtjate ning Eurodenti Ettevõtte tegevused kattuvad
horisontaalselt hambaraviteenuste turul Eestis (kitsamalt Põhja-Eestis) ning on vertikaalselt seotud
hambaraviteenuste turul ning hambaproteeside valmistamise kaubaturul Eestis, kuid ükski kaubaturg
ei ole koondumise osaliste (ning nende valitseva mõju alla kuuluvate ettevõtjate) turuosasid
arvestades mõjutatud kaubaturg.
Koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused
BPEF II keskendub väikese ja keskmise suurusega innovatiivsete Baltikumi ettevõtjate väljaostmisele
ja/või kasvule suunatud tehingutele. Eurodenti Ettevõtte omandamise eesmärgiks on laiendada
Unimed Grupi kontserni äritegevust. Lisaks kaasatakse tehingu raames Eurodenti Ettevõtte üle hetke
kaudset valitsevat mõju omav Kristjan Gutmann Unimed Grupi juhtkonda, tänu millele täieneb Unimed
Grupi juhtkonna teadmiste ja kogemuste pagas. Seega tagab koondumine Unimed Grupp ja BPEF II
hinnangul head väljavaated Unimed Grupi ja Eurodenti Ettevõtte ühiseks jätkuvaks kasumlikuks
äritegevuseks. Kuna BPEF II eesmärk on saavutada pikaajaline kapitali väärtuse kasv, järgides hajutatud
ja juhitud riskidega investeeringuportfelli põhimõtteid, usub BPEF II, et Eurodenti Ettevõte sobitub
täpselt BPEF II strateegia ja kapitali tootluse ootustega.

