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KOONDUMISE ÄRISALADUSETA LÜHIKOKKUVÕTE

21.11.2016. a sõlmisid OÜ DenCap (edaspidi „DenCap“) valitseva mõju all olevad Qvalitas Arstikeskus AS (edaspidi
„Qvalitas“) ja Unimed Kliinikud OÜ (edaspidi „Unimed“) kui ostjad ja AS Medicum (edaspidi „Medicum“) ja OÜ Medicum
Dental (edaspidi „Medicum Dental“) kui müüjad käitiste müügilepingu, mille alusel omandab Qvalitas Medicumi käitise
asukohaga Tartus, mis tegeleb eriarstiabiteenuste osutamisega ja Unimed MedDentali käitise asukohaga Tartus, mis
tegeleb hambaraviteenuste osutamisega.
Tehingu sisu on ettevõtete üleminek, mille raames antakse DenCapi valitseva mõju all olevatele ettevõtjatele üle
eelnimetatud käitistega seotud põhivara, lepingud, õigused ja kohustused jms. Konkurentsiõiguse mõttes omandab
DenCap valitseva mõju (ainukontrolli) läbi tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate müügilepingu esemeks olevate
Medicumi ja MedDentali käitiste kui ettevõtjate osade üle.
DenCap on valdusettevõtja, millel endal äritegevus puudub, kuid mille valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad
peamiselt eriarstiabiteenuste ja hambaraviteenuste osutamise, hambaproteeside valmistamise ning
hambameditsiiniseadmete turustamisega. Medicumi kontsern on eriarstiabi- ja hambaraviteenuseid pakkuv
tervishoiuettevõtjate grupp.
Kuivõrd nii DenCapi kontsern kui ka Medicumi kontsern tegelevad peamiselt eriarstiabi- ja hambaraviteenuste
osutamisega, on koondumisega seotud majandusharu tervishoid.
BPEF II ehk fond, mis teostab DenCapi üle valitsevat mõju, keskendub väikese ja keskmise suurusega innovatiivsete
Baltikumi ettevõtjate väljaostmisele ja/või kasvule suunatud tehingutele. Olgugi, et käitiste raames üleantava vara kogum
on suhteliselt väike, näeb BPEF II, et ühise juhtkonna ja ühiste investeeringute kaudu teenuse kvaliteedi edendamisel on
käitistel DenCapi kontrolli all head väljavaated jätkuvaks kasumlikuks äritegevuseks. Kuna BPEF II eesmärk on
saavutada pikaajaline kapitali väärtuse kasv, järgides hajutatud ja juhitud riskidega investeeringuportfelli põhimõtteid,
usub BPEF II, et Medicumi MedDentali käitised sobituvad täpselt BPEF II strateegia ja kapitali tootluse ootustega. Lisaks
soovib Medicumi kontsern keskenduda tervishoiuteenuste osutamisele teistes asukohtades peale Tartu.
Koondumise osaliste tegevused kattuvad horisontaalselt (eriarstiabi- ja hambaraviteenused) ning on vertikaalselt seotud
(hambaproteeside valmistamine ja hambaraviteenused), kuid ükski kaubaturg ei ole koondumise osaliste turuosasid
arvestades mõjutatud kaubaturg.

