Baltcap investeeris AS-i NeoQi üle 9 miljoni
krooni
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Balti riikide juhtiv riskikapitaliettevõte BaltCap Management on investeerinud enda halduses
oleva fondi Baltic SME Fund kaudu tervisekapsleid arendavasse ja tootvasse NeoQi AS-i üle 9
miljoni krooni. NeoQi kasutab aktsiaemissiooni käigus kaasatud kapitali uute toodete
arendamiseks ning toodete müügi edendamiseks eelkõige kodukasutajatele.
NeoQi juhatuse esimehe Mati Vanni sõnul hindavad inimesed üha enam oma tervist ja on valmis
sellesse panustama. “NeoQi multifunktsionaalsed tervisekapslid, milles on võimalik kogeda erinevaid
spa-protseduure, sobivad hästi meie kiire elutempoga ajastusse,“ ütles Mati Vann.
„Kui seni oleme arendanud eelkõige ilusalongidesse, spordikompleksidesse, hotellidesse ja spadesse
mõeldud profitooteid, siis 2006. aastal oleme võtnud suuna pakkuda tervisekapsleid ka koduseks
otstarbeks. Tulekul on kaks uut kodutoodet – Elegance ja Balance -, mis arvestavad kodukasutaja
eelistusi ja eelarvet,“ selgitas Vann.
Hetkel kuulub NeoQi profitoodete valikusse kuus erinevat tervisekapslit, millesse sõltuvalt mudelist on
integreeritud veealune survemassaaž, vibromassaaž, aurusaun, infrapunasaun, aroomiteraapia ja
programmdušš e. Vichy dušš. Tervisekapsli erinevaid funktsioone kombineerides saab teha
iluprotseduure, maandada stressi ja leevendada lihaspingeid, samuti ära hoida ning ravida mitmeid
haigusi (nt liigesehaigused ja kõrgvererõhutõbi), tasakaalustada ainevahetust ja soodustada organismi
puhastumist. Tervisekapslite hinnad jäävad vahemikku 60 000 (kodutooted) ja 180 000
(professionaalsed tooted) Eesti krooni.
„AS NeoQi on kiiresti kasvav ja arenev ettevõte, millel on õnnestunud edukalt käivitada ekspordimüük
ning juhtida tootearendust kooskõlas turuootustega,“ ütles BaltCap Managementi partner Kalev
Tanner. „NeoQi tooted on kõrgekvaliteedilised ning sertifitseeritud, vastates olulistele
rahvusvahelistele nõuetele. Seega saab NeoQi tooteid piiranguteta eksportida kõigile suurematele
turgudele üle maailma. NeoQi tulemused ning tugev meeskond on peamised põhjused, miks BaltCap
Management näeb ettevõttel head tulevikuperspektiivi,“ märkis Tanner.
NeoQi arendustegevus põhineb Eesti disainerite ja inseneride teadmistel. Ettevõtte arendustegevust
juhib TPI masinaehitustehnoloogia magister ja 15-aastase kogemusega insener Andri Sinka, NeoQi
toodete disainer on heade tehnoloogia- ja materjaliteadmistega arhitekt Sten Ader. NeoQi on nelja
aasta jooksul investeerinud tootearendusse ligi 10 miljonit krooni, mida on kaasrahastanud Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus. Lisaks on ettevõtte osalemist rahvusvahelistel näitustel ja ekspordi
edendamist toetanud Ekspordi Krediteerimise Fond.
2001. aastal asutatud AS NeoQi [hääldus: neoki´; hiinapärane tähendus: uus elujõud] ekspordib hetkel
oma tervisekapsleid 37 erinevasse riiki. Enim on müüdud tervisekapsleid Itaaliasse, Hispaaniasse,
Türki, Inglismaale ja Austraaliasse. Kokku läheb üle 90% ettevõtte toodangust välisriikidesse. Näiteks
on NeoQi tooteid paigaldatud Hollywoodi ilusalongi ja Dubai šeigi paleesse, hetkel on käsil
ettevalmistused tervisekapsli käivitamiseks Londonis Harrodsi kaubamajas. Eestis on NeoQi
tervisekapslid kasutusel näiteks Georg Otsa Spas ja kommivabrikus Kalev. 2004. aastal Saku vallas
valminud tootmiskompleksis töötab täna 31 inimest. AS-i NeoQi 2005. aasta käive oli 19 miljonit
krooni, 2006. aastal peaks käive jõudma 33 miljoni kroonini.
Alates 1995. aastast on BaltCap Managementi hallatavad fondid investeerinud 36 ettevõttesse üle 800
miljoni krooni. Lisaks NeoQile kuuluvad BaltCap Managementi hallatavate investeeringute hulka

näiteks Ecometal, NutriTech Baltics, E-kool ja EGeen International ning mitmed investeeringud Lätis ja
Leedus.
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