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Koondumisele nr 26/2015 UAB IMPULS LTU ja SPORDIMAJA OÜ loa andmine

1. Koondumine
27.11.2015 esitas Leedus registreeritud äriühingu UAB IMPULS LTU (registrikood
302632507) volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt
sõlmisid UAB IMPULS LTU ja FocusFree OÜ (registrikood 12545609), MyWill OÜ
(registrikood 12545911), Nelja Varad OÜ (registrikood 12545644) ning Osaühing Matten
(registrikood 10006328) 25.11.2015 osade müügilepingu. Tehingu tulemusena omandab
UAB IMPULS LTU (edaspidi IMPULS) valitseva mõju SPORDIMAJA OÜ (registrikood
12152301) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning antud juhul
on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 27.11.2015 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 järgi 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 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle
valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks IMPULS ja SPORDIMAJA OÜ.
IMPULS on AS-i BaltCap kontserni ettevõtjate UAB BaltCap ja UAB BaltCap GP2 poolt
juhitava investeerimisfondi Lithuania SME Fund KUB portfelli kuuluv äriühing ning
suurim spordiklubide kett Leedus, mis haldab 12 spordiklubi Leedu viies suurimas linnas
alljärgnevalt: Vilniuses - kuus, Kaunases - kolm, Šiauliais - üks, Panevėžyses - üks,
Klaipėdas - üks. IMPULS-l on omakorda 100%-line osalus äriühingus UAB Gym LT
(Leedu) ja äriühingus SIA Gym LV (Läti). UAB Gym LT haldab Vilniuses nelja soodsama
hinnaklassi spordiklubi kaubamärgi Lemon Gym all. SIA Gym LV planeerib kaubamärgi
Lemon Gym all avada Riias kaks spordiklubi.
AS BaltCap kontserni ettevõtjad ei halda hetkel Eestis ühtegi spordi- ega terviseklubi.

AS BaltCap ning tema tütarettevõtjad osutavad nõustamis- ja juhtimisteenuseid Balti
riikidele suunatud era- ja riskikapitali investeerimisfondidele pikaajaliste lepingute alusel.
AS BaltCap kontserni ettevõtjad nõustavad ja juhivad seitset era- ja riskikapitali fondi:








Lithuania SME Fund KUB (LT SME);
BaltCap Private Equity Fund II SCSp (BPEF II SCSp);
BaltCap Private Equity Fund II L.P. (BPEF II L.P.);
BaltCap Private Equity Fund L.P. (BPEF);
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. (BLVCF);
Baltic Investment Fund III L.P. (BIF III L.P.);
Baltic Investment Fund III C.V. (BIF III C.V.).

Need fondid on investeerinud Balti riikide 51 ettevõtjasse. Fondide olulisemad investorid
on rahvusvahelised ja kohalikud institutsioonid, Euroopa Investeerimisfond (EIF), Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning Balti riikide pensionifondid.
SPORDIMAJA OÜ osad kuuluvad koondumise eelselt järgmistele Eestis registreeritud
äriühingutele: FocusFree OÜ (30%), MyWill OÜ (10%), Nelja Varad OÜ (30%) ja
Osaühing Matten (30%). SPORDIMAJA OÜ omab 100% osalust OÜ-s FREEWILL.
SPORDIMAJA OÜ põhitegevuseks on spordiklubide tegevuseks vajalike seadmete
rentimine OÜ-le FREEWILL. FREEWILL OÜ peamiseks tegevusalaks on spordiklubide
tegevus Arctic Sport Club kaubamärgi all.
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 2014. aasta 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, realiseerimisja 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.
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
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mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti,
olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte.
AS BaltCap ja tema kontserni kuuluvad ettevõtjad juhivad investeerimisfonde ja pakuvad
investeerimisfondidele nõustamis- ja juhtimisteenuseid.
Eestis AS BaltCap fondide portfellidesse kuuluvate ettevõtjate majandustegevus on seotud
järgnevaga:













kinnisvaraga seotud teenused, sh varahaldus, projektijuhtimine ja paindlikud
kontoriteenused (BPT Real Estate AS ja AE Projekti Insener OÜ);
juhatav meedia (FCR Media Group OÜ);
õhusõidukite hooldus ja remont (Magnetic MRO AS);
maagaasi edasimüük (Energate OÜ);
tuuleparkide arendamine (HOB OÜ);
äriprotsesside allhanke teenused (Runway International OÜ);
transpordi infrastruktuuri insenerilahendused (InfraCap Holding OÜ);
infrastruktuuri ehitus (TREV-2 Grupp AS ja tema tütarettevõtjad);
raskete roomikmasinate ja ratastel masinate edasimüük ja teenindus (INTRAC Eesti
AS);
kuluefektiivsete kliiniliste uuringute teenuste pakkumine ning laborivarustuse ja
mööbli hulgimüük (Labochema Eesti OÜ);
pesu- ja kosmeetikavahendite tootmine ja müük (Stenders Eesti OÜ);
kohvipoodide opereerimine (Neli tuba OÜ).

SPORDIMAJA OÜ põhitegevuseks on spordiklubide tegevuseks vajalike seadmete
rentimine OÜ-le FREEWILL. FREEWILL OÜ peamiseks tegevusalaks on spordiklubide
tegevus, mille sisuks on fitnessi täisteenuse (rühmatreeningud, jõusaal, ujumine)
pakkumine. FREEWILL OÜ haldab Arctic Sport Club kaubamärgi all tegutsevaid
spordiklubisid Tallinnas (Ehitajate tee 114b) ja Tartus (Anne 44a). FREEWILL OÜ poolt
hallatavad spordiklubid tegutsevad üüripindadel.
IMPULS-i kontserni ettevõtjad tegutsevad ainult Lätis ja Leedus ning SPORDIMAJA OÜ
kontserni ettevõtjad - ainult Eestis. Seega tegutsevad koondumise osalised erinevates
geograafilistes piirkondades ja tegemist on erinevate geograafiliste turgudega. Samuti ei
tegutse koondumise osalised üksteisele eelnevatel ega järgnevatel turgudel.
Seega puuduvad Eestis nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt mõjutatud kaubaturud
Juhendi § 8 lg 3 p 1 ja 2 tähenduses.
Nimetatud seoste puudumise tõttu ei mõjuta koondumine oluliselt konkurentsiolukorda
kaubaturgudel, kus tegutsevad koondumise osalised ning kaubaturgude täpne piiritlemine
ei ole vajalik.
4. Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
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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.
Arvestades, et koondumise osaliste äritegevuste vahel ei ole horisontaalseid kattuvusi ning
nende tegevuste vahel puuduvad vertikaalsed ja muud seosed, ei muutu koondumise
tulemusena konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. Samuti ei tekita ega tugevda
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.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

otsustan:
anda luba UAB IMPULS LTU ja SPORDIMAJA OÜ 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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