KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses KS EuVECA Livonia Partners Fund I (edaspidi
Livonia Partners) poolt valitseva mõju omandamisega äriühingu AS Trigon Gardening
(edaspidi Trigon Gardening) üle.
Livonia Partners on 06.10.2016 sõlminud lepingu 100% Trigon Gardeningi osade
omandamiseks. Koondumine puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise
ettevõtja üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
Livonia Partners on investeerimisfond, mida haldab Riias asuv investeerimisettevõtja SIA
EuVECA Livonia Partners. Livonia Partnersi investeerimisperiood algas 2015. aastal.
Käesoleval ajal kuulub Livonia Partnersi investeerimisportfelli juhtiv sauna
puitkomponentide, valmissaunade ja termopuittoodete tootja OÜ Ha Serv. OÜ Ha Serv
teenindab üle 240 kliendi rohkem kui 25 riigis üle maailma ning on läbi oma ajaloo näidanud
järjepidevat kasvu.
Lisaks Livonia Partnersile haldab SIA EuVECA Livonia Partners ka fondi KS Partners EIF
Co-Investment Fund. Mõlemad fondid investeerivad Läti, Leedu ja Eesti ettevõtete erakapitali
(omakapitali või vahefinantseerimise vormis). Fondide investorite hulka kuuluvad nii
kohalikud kui ka rahvusvahelised investorid, sealhulgas pensionifondid, kindlustusseltsid ja
arenguabi rahastamise institutsioonid. Livonia Partners kontserni kohta leiab lisainfot
aadressilt http://www.livoniapartners.com.
Trigon Gardening haldab Eesti suurimat aiakaupade jaemüügikeskust Hortes. Hortese pakutav
tootevalik on lai – toalilled, mitmeaastased taimed, hooajalilled, väetised, kodusisustus,
aiatööriistad ja –masinad, lemmikloomakaubad. Lisaks sellele haldab AS Trigon Gardening
ka e-poodi, mille kaudu müüb samu, aadressil Seljaku 4b, Laagri, Harjumaa asuvas Hortese
aianduskeskuses pakutavaid tooteid. Keskuses asuv kohvik on spetsialiseerunud tervislikule
toidule ning pakub peamiselt kohalikust ja mahetoorainest valmistatud toite ja jooke. Trigon
Gardeningi kohta leiab lisainfot aadressil http://www.hortes.ee.
Trigon Gardeningi aktsiate ostmine sobib hästi kokku Livonia Partnersi
investeerimisstrateegiaga: investeerida edukatesse keskmise suurusega Baltikumis
tegutsevatesse ettevõtjatesse, mis on kas keskendunud Baltikumi turgudele või arendanud äri
muudes riikides. Livonia Partners näeb potentsiaali tõsta veelgi Trigon Gardeningi tegevuse
efektiivsust ja kasumlikkust.
Käesoleval juhul puuduvad mõjutatud kaubaturud Koondumise teate esitamise juhendi
§ 8 lg 3 tähenduses. Koondumise osalised ei tegutse samadel kaubaturgudel ega üksteisele
eelnevatel ja järgnevatel turgudel. Seetõttu puuduvad horisontaalselt või vertikaalselt
mõjutatud kaubaturud.

11.10.2016

