KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses UAB IMPULS LTU (edaspidi IMPULS) poolt
valitseva mõju omandamisega äriühingu SPORDIMAJA OÜ (edaspidi SPORDIMAJA) üle.
IMPULS on 25.11.2015 sõlminud lepingu SPORDIMAJA 100% osade omandamiseks
äriühingutelt FocusFree OÜ, MyWill OÜ, Nelja Varad OÜ ja OÜ Matten. Koondumine
puudutab ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist teise ettevõtja üle
konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses.
IMPULS on erakapitalil põhineva investeerimisfondi Lithuania SME Fund KUB (edaspidi LT
SME) portfelli kuuluv äriühing. IMPULS on suurim terviseklubide kett Leedus, mis haldab
12 spordiklubi Leedu viies suurimas linnas. IMPULSi tütarettevõtja UAB Gym LT haldab
Vilniuses nelja spordiklubi kaubamärgi Lemon Gym all. IMPULSi tütarettevõtja SIA Gym LV
planeerib sama kaubamärgi Lemon Gym all tegutsema hakata Riias.
LT SME on üks AS BaltCap ning tema tütarettevõtjate poolt juhitavatest
investeerimisfondidest. AS BaltCap kontserni ettevõtjate poolt nõustatavad ja juhitavad
fondid on investeerinud 51 Baltikumi ettevõttesse ning nende fondide aktiivne kogukapital
2014. aasta lõpu seisuga oli 183 miljonit eurot. Fondide olulisemad investorid on
rahvusvahelised ja kohalikud institutsioonid, Euroopa Investeerimisfond (EIF), Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning Baltikumi pensionifondid. AS-i BaltCap ja
vastavate fondide kohta leiab lisainfot aadressidelt: http://www.baltcap.ee/ ja
http://www.baltcap.com/.
SPORDIMAJA omab 100% osalust OÜ-s 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 ja Tartus. Spordiklubide tegevuse kohta leiab lisainfot
aadressilt: http://www.arcticsport.ee/.
LT SME fondi valitseva mõju all olevate ettevõtjate tegevusalade hulka kuulub tervise- ja
spordiklubide haldamine. Hetkel haldavad fondi ettevõtjad tervise- ja spordiklubisid üksnes
Lätis ja Leedus, kuid eesmärgiks on vastava tegevuse laiendamine ka Eestisse. Seetõttu on
IMPULS otsustanud omandada kontrolliva osaluse Eestis tegutsevas SPORDIMAJAS.
Investeering sobib kokku fondi eesmärgiga investeerida Balti riikides erakordset
kasvupotentsiaali omavatesse äriühingutesse.
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.
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