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Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju šajā 
apskatā ir iekļauti visi izziņotie M&A, privātā 
kapitāla, izvēlēti riska kapitāla un izvēlēti nekustamā 
īpašuma darījumi Baltijā attiecīgajā laika periodā. 
*2015.gadā vienam darījumam nav zināms ģeogrāfiskais raksturojums 

Darījumu apskats 

Uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas (M&A) 
darījumu skaita ziņā 2015.gads Baltijā ir 
noslēdzies ar pozitīvu tendenci. Darījumu skaits 
Baltijas valstīs sasniedza 173, kas ir par 10 
darījumiem (jeb 6%) vairāk kā pērn. 

Šī tendence vērojama arī citur pasaulē, kur 
2015.gads jau decembra sākumā tika 
pasludināts par M&A darījumu apjoma ziņā 
bagātāko gadu vēsturē – pārsniedzot pat 
ekonomikas uzplaukuma virsotnes darījumu 
apjomu 2007.gadā par 16.6% un par apmēram 
30% pārsniedzot 2014.gada rezultātu. 

Kaut gan sarežģītās ģeopolitiskās situācijas 
rezultātā 2015.gads M&A tirgū Baltijā iesākās 
samērā lēni ar 50 izziņotiem darījumiem 
2015.gada pirmajos četros mēnešos, darījumu 
skaits turpināja pieaugt, sasniedzot 64 
darījumus gada pēdējos mēnešos. Vislielākais 
darījumu skaits tika reģistrēts decembrī. 

Lielākie Baltijas darījumi 2015.gadā 

No 173 transakcijām, 33 darījumos iesaistītās 
puses izvēlējās atklāt darījuma vērtību.  

Lielākie Baltijas M&A darījumi 2015.gadā* 

Iegādātais 
uzņēmums 
(valsts) 

Investors 

(valsts) 

Darījuma 
vērtība 

(milj.EUR) 

Omnitel UAB 
(Lietuva) 

TeliaSonera 
(Zviedrija) 

220 

BPT Optima 

Baltijas 
un Polijas 
nekustamo 

īpašumu portfelis 
 

Partners Group 

Holding (Šveice); 
Baltic Property 
Trust Asset 

Management 
(Dānija) 

163 

Latgran (Latvija) 
Graanul Invest 
(Igaunija) 

104 

AS Kevelt 

(Igaunija) 

Lipoxen 
Technologies 

Limited 
(Lielbritānija) 

98 

Ventspils Nafta AS 

(Latvija) 

Euromin Holdings 
(Vitol Grupa) 

(Kipra) 

80 + 27** 

*NB: Tabula iekļauj tikai darījumus ar publiski pieejamām darījumu 
vērtībām. 
** Euromin Holdings 2015.gada septembrī par 79,98 mEUR 
iegādājās 43,25% Ventspils Nafta akcijas, 2015.gada decembrī tika 
izziņots galējais akciju atpirkšanas piedāvājums par 1 akcijas cenu 
4,56 EUR. 

Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmums 
TeliaSonera 2015.gadā stratēģiski turpinājis 
konsolidēt Baltijas telekomunikāciju tirgu. 
Oktobrī uzņēmums paziņoja par divu Lietuvas 
meitas sabiedrību apvienošanu – fiksēto 
telekomunikāciju piedāvātāju Teo un mobilo 
operatoru – Omnitel. Darījuma ietvaros Teo par 
220 milj. EUR iegādāsies Omnitel, kas atbilst 
7.8x uzņēmuma 2014.gada operatīvās peļņas 
(EBITDA) līmenim. Uzņēmumi pēc 
apvienošanās plāno ik gadu ģenerēt aptuveni 
10 milj.EUR lielas sinerģijas, kā arī piedāvāt 
saviem klientiem ērtāku telekomunikāciju 
servisu. Darījumu plānots noslēgt 2016.gada 
pirmajā ceturksnī.  

2015.gadā aktualizējās diskusijas arī par 
Latvijas telekomunikāciju uzņēmumu 
Lattelecom un LMT iespējamo apvienošanos. 
Līdz ar to paredzams, ka telekomunikācijas 
nozares konsolidēšana tuvākajos gados varētu 
notikt arī Latvijā. Pašā gada nogalē tika izziņots 
arī telekomunikāciju uzņēmuma Bite 
pārņemšanas darījums, kura ietvaros 

Providence Equity Partners 2016.gada pirmajā 
ceturksnī pārņems Bite grupu no Mid Europa 
Partners. 

Gada otrs apjomīgākais darījums būtiski 
iekustināja Baltijas nekustamā īpašuma tirgu, 
kurā pēdējos gados bija vērojams apsīkums. 
Partners Group un Baltic Property Trust Asset 
Management izveidotais institucionālais 
nekustamā īpašumu ieguldījumu instruments 
iegādājās nekustamo īpašumu portfeli, kas sevī 
ietver septiņas labi zināmas tirdzniecības un 
biroju ēkas Tallinā, Rīgā, Viļņā, Kauņā un 
Klaipēdā, kā arī īpašumu Gdaņskā, Polijā, ar 
kopējo platību 112 tūkst.m2. Darījums apliecina 
atgriezušos ārzemju investoru interesi par 
Baltijas nekustamā īpašumu tirgu. 

Netipisks darījums 2015.gada nogalē noticis 
Igaunijā, kur Lielbritānijas biotehnoloģiju 
uzņēmums Xenetic Biosciences, caur meitas 
uzņēmumu Lipoxen Technologies, iegādājies 
intelektuālā īpašuma tiesības uz igauņu 
uzņēmuma izstrādāto onkoloģisko vakcīnu 
Virexxa, tādējādi ierindojoties Baltijas lielāko 
darījumu sarakstā.  

Darījumu ģeogrāfiskais sadalījums 

58% no visiem Baltijas valstīs notikušajiem 
darījumiem bijuši šo valstu robežās. Šādu 
darījumu īpatsvars, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, ir palielinājies, kas nozīmē, ka Baltijas 
uzņēmumu tirgus spēlētāji aktīvi turpina 
izmantot konsolidācijas sniegtās iespējas. 

Neskatoties uz to, 2015.gadā nogalē ievērojami 
pieaudzis darījumu skaits, kuros kāds Baltijas 
uzņēmums veicis investīcijas citu valstu 
uzņēmumos. Kopā gada laikā notikuši 22 šādi 
darījumi pārsvarā IT un tehnoloģiju 
pakalpojumu sektoros, no kuriem 14 notikuši 
gada pēdējā ceturksnī. 

Industriju apskats 

Līdzīgi kā 2014.gadā lielākais īpatsvars Baltijas 
darījumos 2015.gadā bijis ražošanas 
industrijai. Investoru interese par šo sektoru 
turpina augt, kas liecina, ka Baltijas ražošanas 
industrijā vēl joprojām ir atvērtas 
konsolidācijas iespējas. Piemēram, Latgran 
pārņemšanas darījums ir ļāvis Graanul Invest 
kļūt par lielāko koka palešu ražotāju Eiropā, kā 
arī ieņemt vadošās pozīcijas pasaules mērogā, 
kas nozīmē, ka, apvienojot Baltijas 
uzņēmumus, iespējams ievērojami uzlabot 
konkurētspēju globālajā tirgū. 

Prognozes 

Gaidāms, ka vairāku faktoru ietekmē 
2016.gadā darījumu skaits saglabāsies esošajā 
līmenī vai būs vērojama neliela izaugsme. 

Pirmkārt, adaptējoties Krievijas ekonomikas 
ietekmei, uzņēmumi visticamāk uzrādīs labākus 
2015.gada finanšu rezultātus, kas pastiprinās 
investoru interesi. Otrkārt, Baltijas tirgū pašlaik 
ir liela finansējuma pieejamība no dažādiem 
reģionāliem privātā kapitāla fondiem, kas ir 
ieinteresēti drīzumā veikt investīcijas. 
Visbeidzot, plānots, ka turpināsies sektoru 
konsolidācija ar mērķi uzlabot uzņēmumu 
konkurētspēju Baltijas un visas pasaules līmenī.
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INDUSTRIJAS EKSPERTĪZE 

Izmaiņas finanšu pakalpojumu sniegšanas tirgū 

Banku sektora evolūcija 

Pēdējo gadu laikā līdz ar moderno tehnoloģiju 
pastiprinātu ienākšanu cilvēku ikdienā, 
mainījies ir arī finanšu sektors un tā galvenais 
spēlētājs – bankas. Banku darbība 
tradicionālajā izpratnē – ar filiāļu tīklu, 
konsultantiem un standartizētām pakalpojumu 
iespējām – kļūst mazāk nozīmīga. Arvien vairāk, 
toties, popularitāti iegūst darījumu veikšana 
internetbankā vai caur mobilo telefonu, naudas 
pārvaldīšana tiešsaistē un pat naudas 
uzkrājumu veidošana digitālos naudas makos 
(piemēram, Paypal un Apple Pay).  

Inovācijas un kreatīvi risinājumi arvien vairāk 
sastopami arī citos tradicionālos banku sektoros 
– finansēšanā un kreditēšanā. Kapitāla piesaistē 
pēdējos gados nozīmīgu lomu ieņem 
kopfinansēšana (crowdfunding), kas efektīvā 
veidā ļauj jaunajiem uzņēmējiem piesaistīt 
finansējumu no investoriem visā pasaulē. 
Līdzīga tendence vērojama arī kreditēšanas 
tirgū, kurā popularitāti iekarojuši savstarpējie 
aizdevumi jeb peer to peer (P2P) lending, kas 
nodrošina pieeju kreditēšanas tirgum plašākām 
cilvēku lokam, kā to piedāvātu tradicionālās 
bankas, kā arī ļauj ieguldīt brīvos naudas 
līdzekļus. Šādi P2P kreditēšanas uzņēmumi jau 
darbojas arī Latvijā. 

Arī inovācijas, ko piedāvā jauni finanšu 
tehnoloģiju uzņēmumi (FinTech) – tiešsaistes 
maksājumi ar viedtālruņa palīdzību, digitāla 
valūta, starptautiski naudas pārskaitījumi dažu 
sekunžu laikā, lai minētu pāris, iekaro arvien 
plašāku popularitāti finanšu pakalpojumu 
lietotāju tirgū. 

Galvenais izaicinājums, ar ko tradicionālajām 
bankām pašlaik jārēķinās, ir nevis konkurences 
pieaugums jau esošos darbības sektoros, bet 
gan banku lomas un to esošā biznesa modeļa 
samazinājums ekonomikā kopumā. 

FinTech uzņēmumus ietekmējoši faktori 

Pēc ekspertu domām, finanšu tehnoloģiju 
izaugsme balstās galvenokārt uz trīs faktoriem 
– straujā tehnoloģiskā attīstība, tirgus 
tendences un izmaiņas klientu pieprasījumā.  

Pieaugošā viedtālruņu pieejamība nodrošina 
iespēju finanšu jautājumus risināt digitāli un 
neapmeklējot bankas filiāli. FinTech uzņēmumi 
šo faktu izmanto, izstrādājot lietošanai ērtas 
aplikācijas. Šādu aplikāciju izstrāde mūsdienās 
ir relatīvi lēta, sekmējot zemākas transakciju un 
komisiju maksas, ko uzņēmumi var piedāvāt 
saviem klientiem. 

Kā negatīvs jaunizveidotu FinTech uzņēmumu 
ietekmējošs faktors tiek minēta datu drošība, 
kas mūsdienu digitālajā laikmetā kļūst arvien 
nozīmīgāka banku klientiem. Šauboties par 
sensitīvo finanšu datu noplūdes riskiem, cilvēku 
uzticības līmenis modernajiem finanšu 
risinājumiem samazinās. 

Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu nozīme 

Galvenie spēlētāji finanšu tehnoloģiju evolūcijā 
ir tā sauktie iesācējuzņēmumi (start-up), kas ar 
inovatīvām idejām, fleksiblu organizatorisko 
struktūru un piesaistītu finansējumu spēj 
piedāvāt oriģinālus un revolucionārus 
risinājumus. To aktivitāte pēdējos gados 

pieaug, līdz ar to pieaug arī finansējums, ko šī 
industrija piesaista.  
 

 

Avots: Accenture; https://www.accenture.com 
 

Laika posmā no 2013. līdz 2014.gadam globālā 
finanšu tehnoloģijas sektora investīcijas 
pieauga par 201%. Lai gan lielāko daļa šo 
investīciju piesaistīja ASV FinTech uzņēmumi, 
arī Eiropa piedzīvoja 215% lielu investīciju 
apjoma izaugsmi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Līdzīga tendence turpinājusies arī 2015.gadā, 
kad pirmajos 9 gada mēnešos kopējais 
investīciju apjoms jau sasniedza 10.5 miljardus 
USD. 

Ņemot vērā, ka tradicionāli bankas ir pakļautas 
dažādām regulācijām un striktai hierarhijas  
struktūrai, pielāgoties jauniem tirgus 
risinājumiem un inovācijām tām ir relatīvi 
sarežģīti. Pasaules lielākās bankas cenšas kopēt 
finanšu tehnoloģiju uzņēmumu funkcijas, veicot  
investīcijas vai pilnībā iegādājoties FinTech 
uzņēmumus, tādējādi pārņemot jau izstrādātas 
tehnoloģijas. Īpaši aktīva laika posmā no 2009. 
līdz 2015. gadam ir bijusi CitiGroup banka, kas 
iegādājusies jau 15 finanšu tehnoloģiju 
uzņēmumus, tai seko Goldman Sachs ar 11 
iegādes darījumiem un Morgan Stanley ar 8 
darījumiem pēdējo sešu gadu laikā.  

Alternatīvi, piemēram, angļu Barclays banka ir 
izveidojusi savu biznesa attīstības (accelarator) 
programmu, kuras ietvaros banka piedāvā 
potenciāliem start-up uzņēmumiem, izmantojot 
programmas piedāvāto atbalstu, attīstīt savu 
finanšu tehnoloģiju uzņēmumu, kurš veiksmīga 
rezultāta gadījuma saņemtu Barclays 
investīcijas. Līdzīgas programmas 2015.gadā 
piedāvāja arī Accenture un CitiGroup banka. Pēc 
ekspertu domām, šādu biznesa attīstības 
programmu nozīme nākamajos gados tikai 
pieaugs, jo arvien vairāk bankas vēlēsies 
piesaistīt veiksmīgus jauno tehnoloģiju 
uzņēmumus savās organizatoriskajās 
struktūrās. 

Finanšu tehnoloģijas Baltijas tirgū 

Kaut gan Baltijas tirgū vēl joprojām dominē 
banku darbība tās tradicionālajā izpratnē, tirgū 
lēnām parādās alternatīvi piedāvājumi 
vēsturiskajām banku funkcijām un to 
popularitāte pieaug. 

2015.gadā banka Citadele ieviesa jaunu 
norēķinu veidu braucienam sabiedriskajā 
transportā – maksājumu karti ar e-talonu. Šis 
piemērs labi demonstrē, ka arī Baltijas bankas 

cenšas pielāgoties jauno finanšu tehnoloģiju 
piedāvājumiem, ieviešot nestandarta 
risinājumus savā pakalpojumu klāstā. 

Bezskaidras naudas darījumu popularitāti 
apstiprina arī Latvijā izstrādātā vietne Monea, 
kas ir pirmā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
(FKTK) licencētā maksājumu iestāde Latvijā, 
kas drīkst veikt bezkonta naudas pārvedumus, 
tādējādi izlaižot maksājuma instrumentus. 
Lejupielādējot aplikāciju un reģistrējot tajā 
savus bankas datus, iespējams veikt 
pārskaitījumu jebkuram savā telefonā 
saglabātajam kontaktam dažu sekunžu laikā. 
Plānots, ka vairāk kā miljonu eiro lielais 
piesaistītais finansējums 2015.gadā, ļaus 
Monea tuvākajā laikā uzsākt darbību arī Lietuvā 
un Igaunijā. 

Cits piemērs Baltijas tirgū, kas sevi pozicionē kā 
alternatīvu risinājumu tradicionālajai banku 
sistēmai ir savstarpējo aizdevumu jeb jau 
minēto P2P lending platforma Mintos. Mintos ir 
izveidojis tirgu ar aktīviem nodrošinātiem 
aizņēmumiem, kurā satiekas potenciālie 
aizņēmēji, kas meklē izdevīgus aizņēmumu 
nosacījumus, un investori, kuri vēlas sasniegt 
relatīvi augstu atdevi savām investīcijām. 
2016.gada janvārī izsniegto aizdevumu 
kumulatīvā summa sasniedza jau 12,5 miljonus 
EUR. 

Visbeidzot, Igaunijā izstrādātā un Anglijā bāzētā 
Transferwise, kas piedāvā savstarpējo naudas 
pārskaitījumu veikšanu dažādās valūtās, jau 
sasniegusi atpazīstamību pasaules mērogā un 
piesaistījusi 91milj.USD lielas investīcijas, 
ieskaitot finansējumu pat no tādiem pasaulē 
zināmiem investoriem kā Ričards Brensons un 
PayPal izveidotājs Pēteris Tīls. Uzņēmuma 
vērtējums finansēšanas fāzē sasniedza pat 1 
miljardu USD. 

Nākotnes prognozes 

Pēc Oracle Financial Services datiem, aptaujājot 
lielākās pasaules bankas par banku sektora 
attīstību nākamajos gados, lielākā daļa no 
respondentiem atbild, ka alternatīvo 
maksājumu metožu piedāvātāji, sociālie tīkli un 
telekomunikāciju uzņēmumi būs banku 
pakalpojumu lielākie konkurenti. 

Kaut gan FinTech uzņēmumu attīstība tuvākajā 
laikā tikai pieaugs, ir maz ticams, ka šie 
uzņēmumi varētu pilnībā aizstāt banku 
piedāvātos pakalpojumus. Neskatoties uz to, šie 
uzņēmumi ievērojami var ietekmēt banku 
sektora pelnītspēju, kas būs nozīmīgs faktors 
banku biznesa modeļu izstrādē nākamajiem 
gadiem. Ja līdz šim bankas veica FinTech 
uzņēmumu iegādes un pašas veica in-house 
eksperimentus, tad 2016. un nākošo gadu 
aktualitāte būs bankām kopīgi ar IT 
uzņēmumiem meklēt standartizējamus 
risinājumus, kas ļautu jaunās tehnoloģijas 
ieviest plašākai banku klientūrai. Šādos 
projektos iespējama pat vairāku pasaules 
līmeņu banku un IT uzņēmumu cieša sadarbība. 

Banku spēja pielāgoties un dinamiski atbildēt uz 
inovatīviem tirgus risinājumiem, noteiks, kuras 
bankas spēs saglābāt savu tirgus pozīciju arī 
turpmāk.
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PRUDENTIA 2015. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS 

Nozīmīgākie darījumi 2015. gadā 

2015. gadā ar Prudentia līdzdalību realizēti divi 
Baltijas tirgum nozīmīgi darījumi. 

2015. gada septembrī pēc vairāku gadu 
mērķtiecīga darba, kura rezultātā stabilizēta 
aviokompānijas airBaltic darbība, saņemts 
Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums airBaltic 
valsts atbalsta izmeklēšanas lietā, panāktas 
valsts puses uzvaras virknē tiesvedību, kā arī 
pabeigta airBaltic pamatkapitāla palielināšana 
par aptuveni 82m EUR, kā arī Prudentia ir 
izdevies piesaistīt finanšu investoru Ralf-Dieter 
Montag-Girmes nacionālai aviokompānijai 
airBaltic. Darījums paredz 52m EUR investīciju 
no finanšu investora un 80m EUR investīciju no 
Latvijas valsts puses. Pašlaik darījums atrodas 
formēšanas un noslēguma fāzē. 

2015. gada oktobrī noslēdzās Prudentia 
organizētais piena pārstrādes uzņēmuma SIA 
Rīgas piensaimnieks (RPS) iegādes darījums, 
kura rezultātā Food Union grupa kļuvusi par 
vienu no trīs nozīmīgākajiem piena pārstrādes 
uzņēmumiem Baltijā: 3 lielākie uzņēmumi ir 
Food Union, Pieno Žvaigzdes un Rokiškio Suris. 
Darījuma fakts apstiprināja arī loģisko piena 
pārstrādātāju konsolidācijas procesu Baltijas 
līmenī, jo Food Union kopumā ir veikusi jau 6 
iegādes darījumus Eiropā. RPS pārdevējs bija 
ASV investīciju fonds Darby Private Equity. 

 
Rīgas Piensaimnieka iegādes darījuma 
parakstīšanas brīdis. Foto: Kārlis Krastiņš 

Prudentia Grupas uzņēmumu darījumi 

Strauju attīstību 2015. gadā turpināja arī 
Prudentia Grupas uzņēmumi. SIA "Prudentia 
Energy Markets" ir vadošā ekspertu komanda 
enerģētikas jomā Latvijā, kas koncentrējās uz 
energoresursu patēriņa un izmaksu 
samazinājuma rūpnieciskiem un komerciāliem 
patērētājiem, kā arī darbības optimizēšanu 
enerģētikas ražotājiem. 2015. gadā uzņēmums 
turpināja sniegt elektroenerģijas un CO2 kvotu 
portfeļu pārvaldes pakalpojumus esošajiem un 
jauniem klientiem, tai skaitā AS Valmieras Stikla 
Šķiedra, SIA Fortum Latvia, AS Graanul Invest 
grupas uzņēmumiem, AS B.L.B. Baltijas 
Termināls, Rīgas Centrāltirgus. 2015.gads 
iezīmējās ar vairākām izpētēm elektroenerģijas 
un dabasgāzes jomās, kā vienu var minēt Vides 
aizsardzības un reģionālās ministrijas pasūtīto 
Atkrastes vēja spēkstaciju ekonomiskā 
izdevīguma novērtējumu. 

Sadarbībā ar Latvijas un ārzemju partneriem 
SIA Prudentia Energy Markets uzsāka ESKO 
pakalpojumu sniegšanu (no angļu val. ESCO- 
energy service/saving company), kuru ietvaros 
2015.gadā tika novadīti energoauditi un sniegti 
ISO 50001 Energopārvaldības standarta 
ieviešanas pakalpojumi vairākiem Latvijas 

uzņēmumiem, tai skaitā AS Energofirma Jauda, 
SIA Baltrotors un SIA Valpro. 

Tirgus novērtēšana 

2015. gada martā Prudentia kopā ar Nasdaq 
Riga un Rothschild Group bija aicinājusi Latvijas 
lielāko uzņēmēju pārstāvjus un nozares 
ekspertus, organizējot Latvijas vērtīgāko 
uzņēmumu TOP 101 Rīta debates, kuru 
uzmanības centrā bija telekomunikāciju nozares 
nākotnes perspektīvas iespējamā LMT un 
Lattelecom apvienošanās darījuma kontekstā. 
Šo debašu mērķis bija rosināt sabiedrībā 
diskusijas par uzņēmumu vērtību, analizējot šo 
divu Latvijas tautsaimniecībai svarīgo 
uzņēmumu situāciju. Diskusijas dalībnieki 
iezīmēja trīs potenciālos scenārijus, kādos LMT 
un Lattelecom varētu attīstīties, un apsprieda 
katra šī scenārija priekšrocības un to ietekmi uz 
abu uzņēmumu vērtību. 

 
TOP 101 Rīta debates. Foto: Aivars Liepiņš, F69 

Oktobrī Prudentia un Nasdaq Riga publiskoja 
kopīgi veidoto Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 
TOP101. Šai sabiedriski nozīmīgai iniciatīvai 
šogad apritēja desmit gadi. Latvijas vērtīgāko 
uzņēmumu 2015. gada topa augšgalā savas 
pozīcijas saglabājušas AS Latvenergo ar vērtību 
1067,8m EUR un AS Swedbank. Abu uzņēmumu 
vērtību šķir mazāk nekā viens procents. 
Līdzšinējā Top 101 vēsturē pirmo divu vietu 
ieguvēji tik tuvu vēl nekad nebija atradušies. 
Trešajā vietā topā ierindojas AS Latvijas Valsts 
meži. 

„Desmit gadu garumā izanalizētā un uzkrātā 
informācija ļauj mums meklēt likumsakarības 
Latvijas ekonomikā un atsevišķos tās sektoros, 
kā arī analizēt uzņēmumu attīstību,” 
novērojumos dalījās Prudentia valdes 
priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš. 

Tāpat jau otro gadu pēc kārtas Prudentia un 
Nasdaq Riga prezentēja sabiedrībai Baltijas 
vērtīgāko uzņēmumu TOP 10, sniedzot 
ekspertīzi un savu profesionālo viedokli par 
Baltijas lielāko uzņēmumu vērtību. 

 
Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 svinīgā 
ceremonija. Foto: Aivars Liepiņš, F69 

Prudentia veiksmīgi turpinājusi arī M&A Folio 
apskatu veidošanu. Šī apskata mērķis ir aplūkot 

Baltijas valstu tirgus tendences un piedāvāt 
sabiedrībai ekspertīzi Baltijas valstīs aktuālā 
sektorā. 2015. gada M&A Folio industriju 
ekspertīzes tēmas bija vērstas uz  Eiropas 
telekomunikācijas tirgus konsolidēšanas 
notikumiem, apdrošināšanas industrijas 
inovatīviem risinājumiem, kā arī energoresursu 
un kapitāla tirgus likumsakarībām.  

Sniegums sabiedrībai 

Turpinot realizēt ar sabiedrības izglītības līmeņa 
celšanu saistītus projektus, 2015. gada pavasarī 
Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm 
School of Economics in Riga) studentiem 
Prudentia organizēja lekciju kursu par 
uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas 
darījumiem (M&A). Kursa ietvaros Prudentia 
labākie speciālisti un partneri dalījās praktiskajā 
pieredzē M&A sfērā, kā arī piedāvāja 
studentiem apgūt padziļinātās zināšanās par 
uzņēmuma vērtību ietekmējošiem faktoriem, kā 
arī  finanšu modelēšanas pamatus. Noslēgumā 
viens no labākajiem kursa studentiem Daniel 
Mititel no Moldovas pievienojās Prudentia 
kolektīvam uz vasaras prakses laiku.  

 
Labāko Rīgas Ekonomikas augstskolas kursa 
„Mergers & Acquisitions” studentu apbalvošana. 
Foto: Rihards Eizentāls 

Prudentia un tās Grupas uzņēmumi turpināja 
atbalstīt arī nacionālā mēroga iniciatīvu 
„Iespējamā misija”, kuras mērķis ir nostiprināt 
izglītību Latvijā kā vērtību. 

Prudentia komanda 

Profesionāls un saliedēts kolektīvs ir Prudentia 
veiksmīgas darbības pamatā. Prudentia 
komanda ārpus darba aktivitātēm piedalījusies 
arī simboliskajā un sociāli nozīmīgajā aktivitāte 
- Prudentia ozolkalna stādīšanā Prudentia 
partnera Jura Eizentāla dzimtas zemnieku 
saimniecībā Ģiezas Smārdes pagastā. 

 
Prudentia ozolkalna stādīšana. Foto: Valdis 
Apaļka 
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Saistību atruna 

Šo Prudentia M&A Folio ziņojumu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavoja AS Prudentia (turpmāk tekstā – Prudentia) un tas domāts vispārējai 

publikai tikai informatīvos nolūkos.  

Šis Ziņojums satur publiski pieejamu informāciju, kas iegūta internetā, preses relīzēs, “S&P Capital IQ” un citās datubāzēs, interviju veidā un citos 

avotos. Lai gan publiski pieejamo avotu kvalitāte tika rūpīgi izanalizēta, Prudentia negarantē un neuzņemas atbildību par šajā Ziņojumā izmantotās 

informācijas pilnību, precizitāti, uzticamību vai piemērotību. Jebkura šīs informācijas izmantošana tādējādi ir katra paša atbildība. 

Šī Ziņojuma pirmajā daļā iekļauta informācija tikai par publiski izziņotiem uzņēmumu apvienošanās darījumiem. 

Šis Ziņojums satur arī Prudentia un tās saistīto uzņēmumu viedokli. Šie viedokļi nevar tikt izmantoti ārpus Ziņojuma konteksta. Prudentia, tās saistītie 

uzņēmumi, to darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas izriet no, vai saistās ar šī Ziņojuma, 

kādas tā daļas vai viedokļa izmantošanu.  

Neviena no Ziņojuma daļām nevar tikt izmantota atsevišķi no kopējā Ziņojuma un tikt izmantota bez atsauces uz Prudentia. 

 


