KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE
Aken tulevikku OÜ („Aken tulevikku“), AS Fenestra („Fenestra“) ning Ks EuVECA Livonia Partners Fund
I ja Ks Livonia Partners EIF Co-Investment Fund (AS EuVECA Livonia Partners (“Livonia”) hallatavad
investeerimisfondid; ühiselt „Fondid“), sõlmisid 11. novembril 2022 investeerimislepingu
(„Investeerimisleping“), mille tulemusel omandab Aken tulevikku enamusosaluse Fenestras. Vastavalt
omandab Aken tulevikku valitseva mõju Fenestra üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes.
KonkS § 20 alusel on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ja ettevõtja, kelle
üle omandatakse valitsev mõju. Seega on koondumise osalisteks Aken tulevikku (ettevõtja, mis
omandab valitseva mõju) ja Fenestra (ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju).
Aken tulevikku on tehingu teostamiseks loodud äriühing, mis kuulub lõppastmes AS-i Trigon Capital
(„Trigon“) valitseva mõju alla. Trigoni valitseva mõju alla kuuluvate ettevõtete põhilisteks
tegevusaladeks on erinevate investeerimisalaste ja majandustegevust puudutavate küsimuste osas
nõustamisteenuste pakkumine ning äriühingute ühinemise või osaluse omandamisega seotud
nõustamine ja teenuste pakkumine ning investeerimisfondide valitsemine. Samuti tegeleb Trigon
kinnisvarasse investeerimise ja kinnisvara arendamisega, kuid ka toorpiima tootmise ja müügiga ning
seda toetavate tegevustega. Trigon kuulub lõppastmes füüsilise isiku Joakim Helenius valitseva mõju
alla. Lisaks kuulub Joakim Heleniuse valitseva mõju alla kuulub ka teisi ettevõtjaid, mis tegelevad
mitmete erinevate äritegevustega (nt kinnisvaraarendus), millel aga käesoleva koondumisega seos
puudub.
Fenestra tegeleb elumajadele ja üldkasutatavatele hoonetele puit-, puitalumiinium- ja
alumiiniumakende rõduuste tootmise ja müügiga. Samuti pakub ettevõtja oma tootevalikus seonduvat
lisavarustust (nt käepidemeid, tuulutusventiile, ribakardinaid ja ruloosid ning putukavõrke). Lisaks
tootmisele tegeleb ettevõtja akende ja rõduuste transpordi-, paigaldus- ning hooldusteenuste
pakkumisega. Fenestra äritegevus on primaarselt keskendunud Soome turule, kuid ettevõtja tegutseb
arvestataval määral ka Eestis.
Koondumise tõi kaasa Fenestra aktsionäride (Livonia) soov väljuda senisest investeeringust. Trigoni
kontsern omakorda soovib laiendada oma tegevust ehitusmaterjalide tootmise (täpsemalt akende ja
uste) valdkonnas ning näeb Fenestras potentsiaalselt kasumlikku investeeringut.
Käesoleval koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud, kuna koondumise osaliste äritegevuste
vahel puuduvad vertikaalsed või horisontaalsed kattuvused.

