
 

 

KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE  

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses aktsiaseltsi Klaasimeister (edaspidi 

Klaasimeister) ja OÜ Polar Glass (edaspidi Polar Glass) ühinemisega.  

Klaasimeister ja Polar Glass sõlmisid 13.05.2022 ühinemislepingu, milles lepiti kokku 

äriühingute ühinemine. Ühendav ühing on Klaasimeister ja ühendatav ühing on Polar Glass. 

Koondumine puudutab ettevõtjate ühinemist vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 1. Ühinemislepingu 

kohaselt on ühinemise lõpuleviimise eeltingimuseks 100% Transparence SIA valdusühingu 

SIA Livonia Glass osade omandi üleandmine Klaasimeistrile. 

Aktsiaseltsi Klaasimeister ja Transparence SIA peamiseks tegevusvaldkonnaks on klaasist 

ehitusmaterjalide tootmine ja töötlemine. Klaasimeister ja Transparence SIA valmistavad 

peamiselt klaaspakette hoonete fassaadidele, väiksemas mahus ka üksikklaase ja klaaspakette 

akendele. Klaasimeister ja Transparence SIA müüvad oma tooteid peamiselt Rootsis, Soomes, 

Norras, Poolas, Taanis, Ühendkuningriigis, Lätis, Leedus ja ka Eestis. Klaasimeistri äritegevuse 

kohta leiab lisainfot veebiaadressilt: www.klaasimeister.ee. Transparence SIA äritegevuse 

kohta leiab lisainfot veebiaadressilt www.transparence.lv. 

Klaasimeistri üle omab valitsevat mõju KS EuVECA Livonia Partners Fund I (edaspidi Livonia 

Partners). Livonia Partners on investeerimisfond, mida haldab Riias asuv 

investeerimisettevõtja AS EuVECA Livonia Partners (registrikood 40103734887). Hetkel 

kuuluvad AS EuVECA Livonia Partners hallatavate fondide portfelli lisaks Klaasimeistrile ja 

Transparence SIA-le (i) 97,2%-line osalus AS-s FENESTRA (puit- ja puitalumiiniumist akende 

ja rõduuste tootmine, müük ja paigaldus); (ii) 100%-line osalus aktsiaseltsis Hortes (kodu- ja 

aiakaupade jaemüük), (iii) 51%-line osalus UAB-s Silver Screen Holdings, mis omab omakorda 

38,1%-list osalust Cgates Group UAB-s, mille tütarettevõtjad tegelevad 

telekommunikatsiooniteenuste osutamisega, (iv) 33,3%-line osalus Freor LT UAB-s, mille 

tütarettevõtjad tegelevad kaubanduslike külmutusseadmete tootmise ja müügiga, (v) 

vähemusosalus (17,4%) Scoro Software Holding Ltd-s, mille tütarettevõtjad tegelevad 

äritarkvara platvormi arenduse ja haldusega. AS EuVECA Livonia Partners poolt hallatavate 

fondide kohta leiab lisainfot veebiaadressilt: www.livoniapartners.com. 

Polar Glass on Aktsiaseltsi Barrus tütarettevõtja, mis tegeleb Eestis klaaspakettide, 

lamineeritud klaasi ja karastatud klaasi tootmisega. Polar Glassi klientideks on peamiselt 

plastaknatootjad, puitaknatootjad, uksetootjad (metall ja puit), puitmajatootjad, 

fassaadipaigaldajad, interjööri ja piirdeklaaside paigaldajad Eestis, Taanis, Poolas, Norras, 

Rootsis, Soomes, Lätis, Prantsusmaal, Hollandis ja Islandil. Aktsiaseltsi Barrus põhitegevuseks 

on liimpuitkomponentide tootmine akna- ning uksetootjatele, kõrvaltegevuseks on 

tootmisprotsessi käigus tekkiva saematerjali ja saepuru müük. Aktsiaseltsi Barrus kohta leiab 

lisainfot veebiaadressilt www.barrus.ee.  

Tehingu eesmärgiks on Klaasimeistri ja Polar Glassi äritegevuse ühendamise teel tõsta mõlema 

ettevõtja konkurentsivõimet klaasist ehitusmaterjalide tootmisel ja müümisel Euroopas.  

Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturgudel Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses. 
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