KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevaga esitame koondumise teate seoses äriühingute Aktsiaselts Klaasimeister (edaspidi
Klaasimeister) ja Kolu Vara OÜ (edaspidi Kolu Vara) üle valitseva mõju omandamisega KS
EuVECA Livonia Partners Fund I (edaspidi Livonia Partners) poolt.
Livonia Partners on 21.10.2019 sõlminud lepingu Klaasimeistri aktsiate ja Kolu Vara osade
omandamiseks (edaspidi Tehing). Tehingu kohaselt omandab Livonia Partners või selle
tütarühing samadelt müüjatelt 100% Klaasimeistri aktsiatest ja 100% Kolu Vara osakapitalist.
Tegemist on koondumisega, mis kujutab endast ettevõtja poolt valitseva mõju omandamist
mitme ettevõtja üle vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 2.
Livonia Partners on investeerimisfond, mida haldab Riias asuv investeerimisettevõtja AS
EuVECA Livonia Partners. Livonia Partnersi investeerimisperiood algas 2015. aastal.
Tehingule eelnevalt kuuluvad AS EuVECA Livonia Partners 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),
kellel on omakorda tütarettevõtjad, mis tegelevad Eestis ja Valgevenes saematerjali tootmisega,
Soomes ja USA-s termotöödeldud täispuittoodete tootmise ja müügiga ja Soomes viimistletud
välis- ja sisevoodrilaudade tootmise ja müügiga, (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, mis omab
omakorda 38,1% osalust Cgates Group UAB-s, millele omakorda kuulub 100%-line osalus
Cgates UAB-s (telekommunikatsiooniteenused), (v) 33,3%-line osalus Freor LT UAB-s
(kaubanduslikud külmutusseadmed), millel on samal alal tegutsevad tütarettevõtjad Poolas,
Valgevenes ja Venemaal, (vi) 60% AS FENESTRA aktsiakapitalist (puit- ja puitalumiiniumist
akende ja rõduuste tootmine, müük ja paigaldus), kellel on samal alal tegutsevad tütarettevõtjad
Soomes ja Rootsis, ja (vii) vähemusosalus (18%) Scoro Software OÜ-s (äritarkvara platvormi
arendus ja haldus). AS EuVECA Livonia Partners poolt hallatavate fondide kohta leiab lisainfot
veebiaadressilt: www.livoniapartners.com.
Klaasimeistri peamiseks tegevusvaldkonnaks on klaasist ehitusmaterjalide tootmine ja
töötlemine: klaaspakettide valmistamine, lehtklaasi lõikamine, klaasi karastamine, lamineeritud
klaasi lõikamine, klaasi siiditrükk ja taustvärvimine, lihvimine. Klaasimeistri klientideks on
klaasfassaadide paigaldajad ja erinevad vaheseinte ja piirete tootjad Rootsis, Soomes, Norras,
Lätis, Leedus ja ka Eestis. Kolu Vara äritegevus piirdub Kolu Vara omandis oleva tootmishoone
rentimisega samasse kontserni kuuluvale äriühingule aktsiaselts Klaasimeister. Klaasimeistri
äritegevuse kohta leiab lisainfot veebiaadressilt: www.klaasimeister.ee.
Klaasimeistri aktsiate ja Kolu Vara osade ostmine sobib hästi kokku Livonia Partnersi
investeerimisstrateegiaga: investeerida edukatesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga keskmise
suurusega Baltikumi ettevõtjatesse, mida on võimalik uue kapitali ja Livonia Partnersi
meeskonna teadmiste abil märkimisväärselt kasvatada.
Koondumise osalised ei tegutse Eestis horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud
kaubaturgudel Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 tähenduses.
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