
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE  

EuVECA Livonia Partners Fund I KS-i („Livonia Fond“) on sõlminud 22. detsembril 2018 

ostu-müügilepingu R-Prass OÜ („Prass“), LaastLa OÜ („Laast“) ja Martti Siitam’iga (ühiselt 

„Müüjad“) 60% AS-i Fenestra („Fenestra“) aktsiate ostuks („Leping“). Samas on Livonia Fond, 

Livonia Partners EIF Co-Investment Fund KS („Livonia CIF“), Prass, Laast, Martti Siitam ja 

Fenestra sõlminud ka aktsionäride lepingu („SHA“). Tehingu lõpuni viimise järgselt 

omandavad Livonia Fond, Livonia CIF, Prass ja Laast ühise valitseva mõju Fenestra üle KonkS 

§ 19 lg 1 p 3 tähenduses.  

KonkS § 20 kohaselt on koondumise osalised ettevõtjad, kes omandavad ühise valitseva mõju, 

ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Seega on koondumise osalisteks Livonia 

Fond, Livonia CIF, Prass, Laast ja Fenestra.  

Livonia Fond ja Livonia CIF on Lätis registreeritud investeerimisfondid, mida haldab Riias 

asuv investeerimisettevõtja AS EuVECA Livonia Partners („Livonia Partners“). 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. Tehingule eelnevalt kuuluvad Livonia Partnersi poolt hallatavate 

fondide portfelli (i) valdusettevõtja Roovlimäe Holding OÜ kaudu 56,09%-line osalus 

Thermory AS-is (saunakomponentide, valmissaunade ja termotöödeldud täispuittoodete 

tootmine ja müük), (ii) Santa Monica Networks Group SIA (osalus 51%) ja selle tütarettevõtjad 

Santa Monica Networks SIA ja Santa Monica Networks UAB (võrgu-, turva- ja andmekeskuste 

lahenduste pakkumine), (iii) 100%-line osalus Hortes AS-is (kodu- ja aiakaupade jaemüük), 

(iv) 51%-line osalus UAB-s Silver Screen Holdings ning selle tütarettevõtja Cgates Group UAB 

(osalus 38,1%), millele omakorda kuulub 100%-line osalus Cgates UAB-s 

(telekommunikatsiooniteenused), (v) 33,3%-line osalus Freor LT UAB-s (kaubanduslikud 

külmutusseadmed) ja (vi) vähemusosalus Scoro Software OÜ-s (äritarkvara platvormi arendus 

ja haldus).  

Prass ja Laast on vastavalt Riho Prassile ja Lauri Laastile kuuluvad valdusettevõtjad, millel 

muu oluline äritegevus puudub. 

Fenestra ja selle kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate tegevusalaks on puitalumiiniumist akende 

ja rõduuste tootmine, müük ja paigaldus. Fenestra kontserni kuuluvad koondumisele eelnevalt 

Soome filiaal Fenestra AS Sivuliike ning tütarettevõtjad Fenestra Suomi Oy, milles Fenestra 

omab 100%-list osalust ning Fenestra Ikknat ja Ovet Oy, milles Fenestra omab 51%-list osalust. 

Fenestra müüb oma tooteid Eestis, Soomes ning Rootsis ja vähemal määral ka Ahvenamaal, 

Ukrainas ning Venemaal.  

Koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud. Koondumisele eelnevalt ei tegutsenud Livonia 

Fond ega temaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad Müüjate ja Fenestra kontserniga 

horisontaalselt kattuvatel ega vertikaalselt seotud kaubaturgudel.  

Fenestra aktsiate ostmine sobib hästi kokku Livonia Partnersi investeerimisstrateegiaga: 

investeerida edukatesse keskmise suurusega Baltikumi ettevõtetesse, mis on kas keskendunud 

Baltikumi turgudele või arendanud äri muudes riikides. Livonia Partners näeb potentsiaali 

eksportturgudel kui ka efektiivsuse ning kasumlikkusse tõstmisel. Müüjatele annab Livonia 

Partners’iga ühise valitseva mõju omandamine hea võimaluse kasvatada Fenestra tegevust 

Eestis ja eksportturgudel tänu täiendavale investeeringule ja läbi tiheda koostöö Livonia 

Partners’i juhtimismeeskonnaga Fenestra kontserni strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel. 


