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Koondumise lühikokkuvõte 

(KÄESOLEV KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE EI SISALDA ÄRISALADUST.) 

Enne käesolevas teates kirjeldatud koondumist omasid Aktsiaseltsi Pärnu Hambapolikliinik („PHK“, aktsiakapital 

51 200 eurot, kokku 160 aktsiat nimiväärtusega 320 eurot tükk) aktsiaid füüsilised isikud Anu Tuhkru, Maaja Voll, 

Malle Kork, Maret Truuvert ja Tiiu Umalas (igaühel 32 aktsiat, mille nimiväärtus oli kokku 10 240 eurot ning mis 

moodustasid 20% PHK aktsiakapitalist). Käesolevas teates kirjeldatud koondumine puudutab senistelt PHK 

füüsilistest isikutest aktsionäridelt kõigi eelnimetatud aktsiate ning valitseva mõju omandamist Ortodontia Invest 

OÜ („Ortodontia Invest“) poolt. Ortodontia Invest on PHK omandamise eesmärgil asutatud valdusettevõtja, mille 

100% osalus kuulub Aktsiaseltsile TESTFILM („Testfilm“). Testfilmile kuulub lisaks 61,5% osalus ning valitsev mõju 

Dental Invest Estonia OÜ-s („DIE“).  27,7% osalus DIEs kuulub OÜ-le Hambaravikeskus („Hambaravikeskus“) 

ning 10,8% osalus DIEs kuulub füüsilisele isikule Triin Jagomägile („Triin Jagomägi“). DIE-le kuulub 100% osalus 

Dental Design OÜ-s („Dental Design“), Dental Export OÜ-s („Dental Export“) ja OÜ-s Ortodontiakeskus 

(„Ortodontiakeskus“). Testfilm, Ortodontia Invest, DIE, Dental Export, Dental Design ja Ortodontiakeskus on 

edaspidi koos nimetatud „Testfilm Grupp“.  

06.10.2015. a sõlmisid Anu Tuhkru, Maaja Voll, Malle Kork, Maret Truuvert, Tiiu Umalas (edaspidi koos 

„Aktsionärid“) ja Ortodontia Invest aktsiate müügilepingu, mis käsitles Ortodontia Investi poolt 100% PHK aktsiate 

omandamist. Vastavalt eeltoodule puudutab käesolev koondumine Ortodontia Investi poolt PHK üle valitseva mõju 

omandamist konkurentsiseaduse („KonkS“) § 19 lg 1 p-s 2 sätestatud viisil. 

PHK on 1997. aastast tegutsev ettevõtja, mis pakub hambaraviteenuseid. PHK-l on hambaravikabinetid Pärnus, 

Paikusel, Lihulas, Kihnus ja Hiiumaal. PHK-l on lisaks kaks hambalaboratooriumi, mis tegelevad hambaproteeside 

valmistamisega. 

Ortodontia Invest on PHK omandamise eesmärgil 06.08.2015. a asutatud valdusettevõtja. DIE tütarettevõtja 

Ortodontiakeskus on tegev hambaraviteenuste, otorinolarüngoloogia ning unemeditsiini valdkonnas ning pakub 

oma teenuseid seitsmes paigas üle Eesti (iga teenus, nt unemeditsiin, ei ole kõikjal saadaval). DIE tütarettevõtja 

Dental Design on tegev hambaproteeside valmistamise valdkonnas. DIE tütarettevõtja Dental Export on tegev 

hambameditsiiniseadmete turustamise valdkonnas. 

Koondumine on tingitud ühel poolt Testfilm Grupi juhtkonna soovist laiendada enda tegevust unemeditsiini ning 

otorinolarüngoloogia valdkonnas väljapoole Tallinnat ja Tartut, milleks on sobilik PHK olemasolev platvorm ning 

mille lõppväljund on nimetatud tegevusvaldkondades kliendibaasi laiendamine ning kinnistamine üle Eesti. Teisalt 

on senised PHK aktsionärid üle 20 aasta aktiivselt äritegevuses osalenud isikud, kes soovisid aktiivsest 

äritegevusest taanduda ning pidasid selleks sobilikuks käesolevas koondumise teates kirjeldatud tehingut. 

Käesolev koondumine puudutab nii horisontaalselt kattuvaid kui ka vertikaalselt seotud kaubaturge, kuivõrd 

mõlemad koondumise osalised on tegevad hambaraviteenuste kaubaturul ja hambaproteeside valmistamise 

kaubaturul ning lisaks eelneb hambaproteeside valmistamise kaubaturg hambaraviteenuste kaubaturule. Samas 

puuduvad käesolevast koondumisest mõjutatud kaubaturud. 

Lähtudes määratlusest, mille kohaselt on hambaraviteenuste kaubaturu geograafiline ulatus terve Eesti, on 

Ortodontiakeskuse turuosa u 4,5% ning PHK turuosa u 2,5%. Seega on pärast koondumist Ortodontiakeskuse ja 

PHK ühine turuosa u 7%, mis ei tekita turgu valitsevat seisundit. 

Dental Designi turuosa Eesti hambaproteeside valmistamise kaubaturul on hinnanguliselt 6,2% ning PHK turuosa 

hinnanguliselt 0,3%. Seega on pärast koondumist Dental Designi ja PHK ühine turuosa u 6,5%, mis ei tekita samuti 

turgu valitsevat seisundit. 
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Kaubaturgude vertikaalne seotus avaldub käesoleva koondumise puhul asjaolus, et hambaproteeside valmistamise 

kaubaturg eelneb hambaraviteenuste kaubaturule, kuid arvestades, et pärast koondumist on Dental Designi ning 

PHK ühine turuosa vastaval kaubaturul 6,5%, ei too koondumine kaasa konkurentsi kahjustumist ei Eesti 

hambaproteeside valmistamise kaubaturul ega hambaraviteenuste kaubaturul. 

Kokkuvõttes ei teki ega tugevne koondumise tagajärjel turgu valitsev seisund ega kahjustu konkurents ühelgi 

kaubaturul mis tahes muul viisil. Seetõttu tuleks koondumisele luba anda. 


