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Koondumisele nr 44/2021 Osaühing Tradehouse/Apellis Estonia OÜ ja Apellis
OY loa andmine

1. Koondumine
20.10.2021 esitas Osaühing Tradehouse (registrikood 10871457) volitatud esindajate
kaudu Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Osaühing
Tradehouse, füüsiline isik P. A. L. (isikukood [….]) ja füüsiline isik E. J. K.
(isikukood [….]) 19.10.2021 osade müügilepingu. Lepingu kohaselt kavatseb
Osaühing Tradehouse omandada 100% Apellis Estonia OÜ (registrikood 14858554)
osadest ja 100% Apellis OY (2847443-5) osadest.
Tehingu tulemusena kuuluvad Apellis Estonia OÜ ja Apellis OY koondumise teate
esitanud äriühingu Osaühing Tradehouse valitseva mõju alla konkurentsiseaduse
(edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 20.10.2021 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 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle
või kelle osa üle valitsev mõju omandatakse.
Seega on koondumise osalisteks Osaühing Tradehouse ja Apellis Estonia OÜ ning
Apellis OY.
Osaühing Tradehouse on Eestis on registreeritud äriühing, mille üle omab valitsevat
mõju BaltCap Growth Fund EuVECA, mis on Eestis registreeritud usaldusühing
(erakapitalifond). BaltCap Growth Fund EuVECA täisosanikuks on OÜ BaltCap
Growth Fund Management, mis kuulub omakorda 100%-liselt AS-ile BaltCap.
BaltCap Growth Fund EuVECA pakub kasvukapitali Eestis, Lätis ja Leedus
tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. BaltCap Growth Fund
EuVECA on lisaks valitsevat mõju andev või muu osalus ettevõtjates, mis tegelevad
orgaaniliste toodete jaemüügiga („Bio Sala“ UAB), vanadekodude opereerimise ja
kiirabiteenuse osutamisega (Viru Haigla AS ja tema tütarettevõtjad), eakate
hooldamisega (UAB „Senior Investments“ ja tema tütarettevõtjad) ning tööriistade ja

nende tarvikute jaemüügiga e-poe vahendusel („Irankiai.lt“ UAB ja tema
tütarettevõtjad). AS BaltCap on lisaks BaltCap Growth Fund EuVECA-le osaluse
kaudu fondi täisosanikuks ja/või nõustamislepingu alusel seotud ka teiste
investeerimisfondidega1, mille valitseva mõju alla kuulub veel ettevõtjaid, kelle
tegevused ei seondu kõnesoleva koondumisega.
Osaühing Tradehouse peamiseks tegevuseks on ilu- ja kosmeetikatoodete jae- ja
hulgimüük, nii online kui ka offline kauplustes. Lisaks tegeleb Osaühing Tradehouse
vähesel määral iluteeninduses (juuksurid, kosmeetikud, küünetehnikud jne) kasutatava
salongisisustuse ja mööbli jaemüügiga Eestis. Osaühing Tradehouse valitseva mõju
all on Eestis registreeritud ettevõtja Femell Professional OÜ, millel 2020. a seisuga
majandustegevus puudus.
Apellis Estonia OÜ on Eestis registreeritud äriühing, mis kuulub füüsiliste isikute E.
J. K. ja P. A. L. ühise valitseva mõju alla. Kummalegi kuulub 50% Apellis Estonia
OÜ osakapitalist.
Apellis Estonia OÜ on „Jane Iredale“ kosmeetikabrändi ametlik maaletooja ning iluja kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüüja. Eestis tegeleb Apellis Estonia OÜ ainult iluja kosmeetikatoodete hulgimüügiga.
Apellis OY on Soome äriühing, mis kuulub füüsiliste isikute E. J. K. ja P. A. L. ühise
valitseva mõju alla. E. J. K. kuulub 40% osalus ja P. A. L. 60% osalus Apellis OY
osakapitalist.
Apellis OY tegeleb Eestis ainult kontsernisisese ilu- ja kosmeetikatoodete
hulgimüügiga Apellis Estonia OÜ-le, muid tegevusi ega käivet Eestis ei ole.
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.
Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro
ja koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot,
mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 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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Ettevõtjate nimekiri on esitatud koondumise teates.
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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-protsendilise 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 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja
ja ostja suhetes või mitte.
Osaühing Tradehouse tegeleb ilu- ja kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüügiga nii
online kui ka offline kauplustes. Apellis Estonia OÜ on „Jane Iredale“
kosmeetikabrändi ametlik maaletooja ning Eestis tegeleb ainult ilu- ja
kosmeetikatoodete hulgimüügiga. Seega tekib horisontaalne kattuvus koondumise
osaliste tegevuste vahel ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügi osas ning vertikaalne
seos ilu- ja kosmeetikatoodete hulgi- ja jaemüügi osas.
Euroopa Komisjon on oma praktikas määratlenud eraldi ilu-, tervise- ja heaolutoodete
jaemüügi kaubaturu ja ilu-, tervise- ja heaolutoodete hulgimüügi kaubaturu.2 Jaeturu
geograafilise ulatuse osas on Euroopa Komisjon pidanud võimalikuks nii kohalikku,
regionaalset kui ka riiklikku turgu. Hulgimüügi kaubaturg on määratletud riiklikuna.
Koondumise teate esitaja seisukohast on põhjendatud ilu- ja kosmeetikatoodete jae –
ja hulgimüügi turgu piiritleda Eestiga.
Koondumise teate esitaja esitatud Statistikaameti 2019. a andmete kohaselt3 tegeles
Eestis ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügiga laiem ring ettevõtjaid, kelle müügitulu
kokku moodustas 112,3 miljonit eurot. Osaühingu Tradehouse müügitulu ilu- ja
kosmeetikatoodete hulgimüügil oli 2019. aastal […] ja turuosa [5-10]% ning Apellis
Estonia OÜ müügitulu […] ja turuosa [0-5]%. Koondumiste osaliste turuosa kokku
ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügi turul moodustas [5-10]%. Seega ei ole tegemist
horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.
Koondumise teate kohaselt tegelevad ilu- ja kosmeetikatoodete jaemüügiga Eestis
mitmed erinevad ettevõtjad: spetsialiseeritud kauplused (ilu- ja kosmeetikatoodete
füüsilised poed nagu Tradehouse, Apotheka Beauty, I.L.U, Pro Kosmeetika jms),
veebipõhised ilutoodete jaemüüjad (nt Loverte, Mylook.ee, Osaühing Tradehouse epood), kaubamajad (iluosakonnad Kaubamajas ja Stockmannis), suuremad
esmatarbekauplused (nt Prisma, Selver, Rimi, Coop jms) ja salongid (kosmeetika-,
meigi- ja juuksurisalongid). Nimetatud toodete kasutusotstarve on samalaadne ja
üldiselt on kõik ettevõtjad võimelised laiendama tootevalikut hõlmamaks eri
kliendigruppide eelistatud tooteid.
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Nt Euroopa Komisjon 10.05.2017 otsus asjas nr M.8406-KESKO/ORIOLA/JV.
Statistikaameti 2020. a andmed ei ole kättesaadavad, kuid koondumise osaliste hinnangul ei ole ilu- ja
kosmeetikatoodete hulgimüügi kogumaht Eestis 2020. aastal väiksem 2019. aasta mahust
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Koondumise teate esitajale ei olnud kättesaadavad andmed jaemüügi kaubaturu
suuruse kohta Eestis4 ning koondumise teate esitaja on lähtunud eeldusest, et ilu- ja
kosmeetikatoodete jaemüügi kaubaturu maht on vähemalt sama suur kui hulgimüügi
maht. Konkurentsiameti hinnangul ei ole kõnealuse koondumise puhul otstarbekas
vastavate andmete kogumine, kuna ilu- ja kosmeetikatoodete jaemüügiga tegeleb vaid
üks koondumise osalistest ning koondumise ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
ilu- ja kosmeetikatoodete müügi valdkonnas. Seega nõustub Konkurentsiamet
koondumise teate esitaja käsitlusega kaubaturu mahu osas. Koondumise osaliste
hinnangul moodustab Osaühing Tradehouse müügitulust jaemüük […] eurot5 ja
turuosa [5-10]% ning tegemist ei ole vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga juhendi
tähenduses.
Kuivõrd koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ilu- ja
kosmeetikatoodete hulgi- ja jaemüügi valdkonnas, ei ole kaubaturgude ega nende
geograafiliste ulatuste täpne piiritlemine antud koondumise puhul 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.
Mõlemad koondumise osalised tegelevad ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügi turul
ning nende osakaal kokku ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügi valdkonnas
moodustas 2019. aastal [5-10]%. Ilu- ja kosmeetikatoodete hulgimüügiga tegeleb
lisaks koondumise osalistele mitmeid ettevõtjaid, suuremate konkurentidena on
koondumise osalised välja toonud Aktsiaselts Sirowa Tallinn, Osaühing Laminato ja
Aktsiaselts Salonshop Baltic.
Ilu- ja kosmeetikatoodete jaemüügi kaubaturul koondumise tulemusel ei muutu
oluliselt ei konkurentsiolukord ega turustruktuur, kuna üks koondumise osalistest
antud kaubaturul ei tegutse. Ka koondumise järgselt tegutsevad nimetatud kaubaturul
mitmed ettevõtjad, näiteks Osaühing Joost-Level (Loverte), OÜ TKM Beauty Eesti
(I.L.U) ja Osaühing Renalko Kaubandus (Ideaal Kosmeetika).
Eelnevat arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt
konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev 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.
Statistikaameti andmed hõlmavad ainult ilu- ja kosmeetikatoodete jaemüüki spetsialiseeritud
kauplustes.
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OÜ Tradehouse ei pea täpset arvestust käibe jagunemise kohta müügikanalite kaudu
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Lähtudes eelnevast ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 otsustab Konkurentsiamet
anda loa Osaühing Tradehouse ning Apellis Estonia OÜ ja Apellis OY
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.
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