
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

Osaühing Tradehouse („Tradehouse“), Annelis Rum, Kai-Riin Saluste ja Karin Kukk sõlmisid 23. juunil 

2022 osade müügilepingu („Leping“), mille alusel Tradehouse omandab 100% Scandinavian Brands OÜ 

(„Scandinavian Brands“) osakapitalist. Tehingu tulemina omandab Tradehouse valitseva mõju 

Scandinavian Brands üle. Tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes.  

KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle 

üle omandatakse valitsev mõju. Järelikult on koondumise osalisteks Tradehouse (ettevõtja, kes 

omandab valitseva mõju) ja Scandinavian Brands (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju).  

Tradehouse on Eestis registreeritud ettevõtja, mille peamiseks majandustegevuseks on ilu- ja 

kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüük online ja offline kauplustes. Lisaks tegeleb Tradehouse vähesel 

määral iluteeninduses (juuksurid, kosmeetikud, küünetehnikud jne) kasutatava salongisisustuse ja 

mööbli jaemüügiga Eestis. Tradehouse on BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfondi („BGF“) valitseva 

mõju all.  

BGF on erakapitalil põhinev investeerimisfond, mis on registreeritud usaldusühinguna Eestis. BGF 

pakub kasvukapitali Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. 

BGF-il on valitsevat mõju andev või muu osalus lisaks veel 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), tööriistade ja nende tarvikute jaemüügiga e-poe vahendusel („Irankiai.lt“ UAB ja 

tema tütarettevõtjad), jalatsite ja rõivaste jaemüügiga (Weekend Eesti OÜ ja tema tütarettevõtjad), 

veterinaariakliinikute opereerimise (Vet Ventures UAB ja tema tütarettevõtjad) ning küberturvalisuse 

tarkvaralahenduste arendamise ja müügiga (Cyberspace BV ja tema tütarettevõtjad). BGF 

täisosanikuks on Eestis registreeritud äriühing BaltCap Growth Management OÜ, mille põhitegevuseks 

on BGF-i valitsemine. BaltCap Growth Management OÜ ainuosanikuks on AS BaltCap („BaltCap“). 

BaltCapiga seotud teiste investeerimisfondide valitseva mõju alla kuulub veel ettevõtjaid, kelle 

tegevused ei seondu käesoleva koondumisega.  

Scandinavian Brands on Skandinaavia kosmeetika ja elustiilibrändide ametlik maaletooja ning 

vastavate brändide toodete jae- (online) ja hulgimüüja.  

Koondumise osaliste tegevused kattuvad ilu- ja kosmeetikatoodete hulgi- ja jaemüügi kaubaturgudel 

Eestis. Koondumise osaliste tegevuste vahel esineb lisaks Eestis vertikaalne seos ilu- ja 

kosmeetikatoodete jaemüügi ning hulgimüügi tegevuste vahel. Ilu- ja kosmeetikatoodete jaemüügi ja 

hulgimüügi turud ei ole käesolevast koondumisest mõjutatud kaubaturgudeks ja koondumine ei too 

kaasa konkurentsiprobleeme Eestis ega mujal.  

Koondumise tõi kaasa Scandinavian Brands praeguste omanike soov müüa oma enamusosalus 

Scandinavian Brands’is. Tradehouse näeb omakorda Scandinavian Brands’i näol potentsiaalset 

võimalust tugevdada oma ilu- ja kosmeetikatoodete portfelli. 


