
 
 
 
 

PRUDENTIA M&A FOLIO 

BALTIJAS M&A TIRGUS APSKATS 

Maijs – Augusts 2015 

Darījumu apskats 

Baltijas uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas 
darījumu (M&A) aktivitāte laika periodā no šī 
gada maija līdz augustam ir ievērojami 
palielinājusies salīdzinājumā ar gada pirmajiem 
četriem mēnešiem. Šāda tendence nu jau ir 
novērojama vairākus gadus. No 2015. gada 
maija līdz augustam tika izziņoti 60 M&A 
darījumi, kas ir par 40% vairāk kā gada 
pirmajos četros mēnešos, kad tika izziņoti 43 
darījumi. 2014. gadā starp attiecīgajiem 
periodiem tika novērots 24% pieaugums – no 
50 uz 62 M&A darījumiem. Neraugoties uz tā 
saukto atvaļinājumu sezonu, jūnijā un jūlijā 
tika izziņoti visvairāk – attiecīgi 17 un 19 – 
darījumi. 

Tomēr, skatoties uz kopējo darījumu skaitu no 
gada sākuma, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 
2014. gadā, darījumu aktivitātē joprojām ir 
mazāka. Šis fakts nav pārsteidzošs, ņemot vērā 
efektu no pašreizējās ģeopolitisko situāciju, kas 
joprojām negatīvi ietekmē ārvalstu investoru 
interesi Baltijas kapitālā. Sankciju un Krievijas 
embargo dēļ daudzu uzņēmumu eksporta 
apjomi bija kritušies. Šāda lejupslīde tieši 
atspoguļojas M&A aktivitātē. Lai gan no otras 
puses problemātiskus aktīvus investoriem ir 
iespēja iegādāties par zemākām cenām. 

Cits faktors, kas ietekmē M&A aktivitāti, ir 
naftas cenas lejupslīde. Saprotams, ka 
uzņēmumi, kas naftu / naftas produktus 
izmanto savas darbības izejmateriālos, no 
šādas lejupslīdes iegūst. Šis faktors veicina 
M&A aktivitāti, jo uzņēmumi, kam ir ievērojami 
samazinājušās izmaksas, investoru acīs 
izskatītās pievilcīgāki, kā arī šiem uzņēmumiem 
pašiem atbrīvojas resursi jaunu investīciju / 
M&A darījumu veikšanai.  

Lielākie Baltijas darījumi periodā no 
2015. gada maija līdz augustam  

Iegādātais 
uzņēmums 

(valsts) 

Investors 

(valsts) 

Darījuma 
vērtība  

(milj. EUR) 

Latgran 

(Latvija) 

Graanul Invest 

(Igaunija) 
104 

Real Estate 

object (Lietuva) 
Promola (Lietuva) 40 

Vorguteenus 
Valdus 

(Igaunija) 

Elering (Igaunija) 19,9 

Eco Baltia 
(Latvija) 

The European Bank 
for Resconstruction 
and Developemnt 

(Lielbritānija) 

10 

Finasta 
(Lietuva) 

Siauliu Bankas 
(Lietuva) 

6,4 

NB: Tabula iekļauj tikai darījumus ar publiski 
pieejamām darījumu vērtībām. 

Latgran ir Latvijā bāzēts uzņēmums, kas 
nodarbojas ar industriālo kokskaidu granulu 
ražošanu un realizāciju. 2015. gada maijā 
Latgran paziņoja, ka BillerudKorsnas AB un 
Baltic Resources AB ir parakstījuši vienošanos 
par uzņēmuma pārdošanu AS Graanul Invest 
par 104 miljoniem EUR. Balstoties uz publiski 
pieejamo informāciju, 2. jūlijā ir nomainījušies 
Latgran īpašnieki un darījums ir noslēdzies. 

Graanul Invest ar četrām ražotnēm Igaunijā un 
vienu Lietuvā ir lielākais koka palešu ražotājs 

Baltijā. Baltijas valstīs minētā industrija ir 
augsti attīstīta, un šis apvienošanās darījums ir 
ļāvis Graanul Invest kļūt par lielāko koka palešu 
kompāniju Eiropā, kā arī ieņemt vadošās 
pozīcijas pasaules mērogā.  

2015. gada maijā Siauliu Bankas iesaistījās 
vairākās M&A aktivitātēs. Pirmkārt, ar Promola 
UAB tika parakstīta vienošanās par vairāku 
nekustamo īpašumu Viļņā pārdošanu par vairāk 
kā 40 miljoniem EUR. Vēlāk tika izziņots, ka 
banka ir parakstījusī arī vienošanos par 100% 
AB Bankas Finasta un finanšu brokeru 
sabiedrības AB FMI Finasta iegādi par 6,4 
miljoniem EUR. Darījums jau ir saņēmis 
nepieciešamās atļaujas no Konkurences 
padomes un no Lietuvas Bankas. 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 
(ERAB) par 10 miljoniem EUR iegādājās 
mazākuma daļu paketi uzņēmumā Eco Baltia, 
kas ir vadošais atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums Latvijā. Investīcijas tiks izmantotas, 
lai finansētu sadzīves atkritumu šķirošanas 
rūpnīcas būvniecību. 

Ģeogrāfiskais izvietojums  

Pēc darījumu skaita iedalījuma starp Baltijas 
valstīm no 2015. gada maija līdz augustam 
Igaunija ieņem pirmo vietu ar 26 darījumiem, 
kam seko Lietuva ar 24. Latvija šajā laika 
periodā bija iesaistīta 16 M&A darījumos.  

Skatoties pēc ne-Baltijas investīciju ieplūduma, 
Lietuva joprojām izvirzās priekšgalā – ārvalstu 
investori apskatītajā laika periodā ir investējuši 
6 Lietuvas uzņēmumos, 5 Igaunijas 
uzņēmumos un  4 Latvijas uzņēmumos.   

Tikai viens no Baltijas uzņēmumiem ir veicis 
investīcijas ārpus Baltijas valstīm. Lietuviešu 
NDX Group, kas ir daļa no grupas, kas darbojas 
15 Eiropas valstīs, kā arī kurā ietilpst 
uzņēmums Maxima, iegādājās kaķu un suņu 
barības ražotājuzņēmumu Lantmännen Doggy, 
kas ir bāzēts Zviedrijā. Darījuma vērtība nav 
publiski izziņota, taču uzņēmuma apgrozījums 
ir ap 60 miljoniem EUR un tam ir aptuveni 170 
darbinieki.  

Industrijas un darījumu veidi  

Apskatītajā laika periodā ražošanas sektors 
bija visaktīvākais M&A darījumu skaita ziņā, 
veidojot 28% no visiem izziņotajiem 
darījumiem Baltijas tirgū. Gandrīz pusē no 
šiem darījumiem bija iesaistīti uzņēmumi no 
Latvijas - 8 no 17 darījumiem. Lietuvā un 
Igaunijā katrā tika iegādāti 4 ražošanas 
uzņēmumi. Un vienā darījumā tika iegādāts 
Zviedrijas uzņēmums (aprakstīts augstāk). 
Ražošanas sektors šajā reģionā arī iepriekš ir 
bijis investoriem vispievilcīgākais. To var 
izskaidrot ar zemākām ražošanas izmaksām, 
kā arī ar mazāku citu industriju, kas pasaules 
mērogā ir aktīvas M&A sfērā, piemēram IT&T, 
pārstāvju klātbūtni Baltijas tirgū.    

Kā jau ierasts, lielākā daļa investoru ir 
stratēģiskie spēlētāji, veidojot 70% no 
darījumu skaita, un lielākā daļa darījumi ir 
veikti starp vienas nozares spēlētājiem. 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Avoti: S&P Capital IQ datubāze, konsultantu un 

uzņēmumu mājaslapas, NASDAQ OMX Baltic, 

Latvijas Banka, Eesti Pank, Lietuvos bankas 

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. 
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Procentuālais darījumu iedalījums 

pēc industrijas, 
2015. gada maijs - augusts

Ražošana Citi industriālie vai
komerciālie pakalpojumi

Patērētāju pakalpojumi Finanšu un apdrošināšanas
pakalpojumi

Darījumi ar
nekustamo īpašumu

IT&T pakalpojumi

Mēdiji Tirdzniecība

Komunālie pakalpojumi Cita
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Darījumu skaita iedalījums pēc 

pircēja un pārdevēja saistības, 
2015. gada maijs - augusts
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Darījumu iedalījums 

pēc to ģeogrāfiskā raksturojuma

Baltijas darījumi Internacionālie darījumi

71%

18%

6%
5%

Procentuāls pircēju iedalījums pēc to veida, 

2015. gada maijs - augusts

Stratēģiskais Institucionālais Individuālais N/A
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INDUSTRIJAS EKSPERTĪZE  

Enerģētikas tirgus 

 Energoresursu cenu kritums 

Viens no lielākajiem vispasaules pārsteigumiem 
2014. un 2015. gadā bija ievērojamais naftas 
cenu kritums. Lai arī pēc lejupslīdes daudzi 
izteicās, ka tas jau bija paredzams, vairums 
tomēr nebija gatavi šādām izmaiņām.  

Naftas cenas nozīmi ir grūti pārspīlēt. Pretēji 
uzņēmuma akcijām, kuru cenas izmaiņas 
ietekmē tikai šī uzņēmuma akcionārus, izmaiņas 
naftas cenā ietekmē daudz plašāku sabiedrības 
loku. Naftas cena ietekmē daudzu industriju 
sniegumu, kā arī vairāku valstu budžetus. 
Tāpēc, veicot plānošanu, ir ļoti svarīgi zināt 
aptuvenas nākotnes prognozes. Šobrīd 
prognozes nākamajam gadam variē ļoti plašā 
diapazonā  -no 20 līdz 100 USD par barelu.  

Šajā Folio mēs atturēsimies no prognožu 
veikšanas, bet fokusēsimies uz to, kas šobrīd 
notiek ar uzņēmumiem, kas darbojas 
enerģētikas jomā un ir lieli energoresursu 
patērētāji. 

Energoresursu cenas ietekme uz kapitāla 
tirgu  

Noderīgs rādītājs, izvērtējot investora gaidas 
attiecībā pret uzņēmuma finanšu rezultātiem, ir 
cenas un peļņas attiecība (P/E). P/E ir kas vairāk 
kā tikai uzņēmuma līdzšinējās darbības rādītājs.  
Tas ņem vērā arī tirgus prognozes attiecībā uz 
uzņēmuma izaugsmi, jo akciju cenas nenorāda 
tikai uzņēmuma vērtību “vakuumā”, bet gan 
iekļauj arī investoru skatījumu par uzņēmuma 
nākotnes finanšu rādītājiem. 

Zemāk tabulā ir iespējams aplūkot P/E rādītāja 
dinamiku pēdējo trīs gadu laikā uzņēmumiem, 
kas darbojas enerģētikas jomā.  

 

Avots: Capital IQ datubāze 

Kā var novērot, P/E rādītājs stabili pieauga, taču 
2014. gada otrajā pusē ievērojami nokritās 
Amerikas (no 23,5 uz 13,7) un Āzijas (no 16,1 
uz 13,5) uzņēmumiem. Arī Eiropas uzņēmumu 
P/E rādītājs nokritās, taču ne tik lielā mērā. Šis 
periods sakrīt ar kritumu naftas cenā – 2014. 
gada jūlija beigās (WIT) un augusta sākumā 
(Brent) jēlnaftas cena par barelu nokritās zem 
100 USD atzīmes. 

Amerikas, it sevišķi ASV, uzņēmumus naftas 
cenas nestabilitāte skāra izteikti spēcīgāk kā 
citviet pasaulē. ASV uzņēmumi ievērojamos 
apjomos ir investējuši slānekļa naftas ieguvē, 
kam pašizmaksa vidēji ir 58 USD par barelu. 
Dažiem projektiem pašizmaksa sasniedz 80 
USD par barelu. Līdz ar to, ņemot vērā 
pašreizējo cenu, nav grūti saprast, kāpēc tirgū 
valda tāda skepse. 

Jāņem vērā arī politiskie aspekti, kas vēl 
papildus apgrūtina enerģētikas jomā 
darbojošos uzņēmumus. Piemēram, Exxon 
Mobil nācās slēgt 9 no 10 naftas projektiem 
Krievijā tirgū valdošās neskaidrības un ieviesto 
sankciju dēļ.   

Naftas cenas kritums ir ietekmējis ne tikai 
uzņēmumus enerģētikā, bet arī citās industrijās. 
Zemāk tabulā norādīti daži piemērī: 

P/E rādītājs pa 
industrijām 
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Celtniecības tehnika 15,3 17,5 15,8 15,0 

Industriālā tehnika 19,8 20,5 18,7 19,2 

Metāls 17,3 18,4 16,4 13,8 

Aviosabiedrības 15,3 14,6 20,4 12,6 

Jūras transports 14,3 14,2 12,9 12,0 

Ceļu un dzelzceļu 
transports 

19,2 21,0 20,8 17,7 

Varētu šķist, ka ražošanas uzņēmumiem 
(piemēram, celtniecības un industriālās 
tehnikas ražotājiem) vajadzētu iegūt no 
zemākām energoresursu cenām, taču daudzi 
industrijas spēlētāji piegādā tieši naftas 
uzņēmumiem. Pie šādas jēlnaftas cenas ir maz 
ticams, ka enerģētikas sektora pārstāvji veiks 
investīcijas jaunā tehnikā, kas savukārt ietekmē 
spēlētājus dažādos piegādes ķēdes līmeņos.    

Kaut arī transporta industrijā degviela sastāda 
ievērojamu daļu no uzņēmumu izmaksām, 
dažādu sektoru pārstāvjus naftas cenas kritums 
ir skāris atšķirīgi. Vispozitīvāk tika ietekmētas 
aviosabiedrības – P/E rādītājs strauji pieauga un 
2015. gada pirmajā pusgadā kopā ar naftas 
cenu stabilizējās. Savukārt jūras transporta 
sektorā ir novērojama negatīva P/E rādītāja 
attīstība, kas varētu būt saistīts ar to, ka lielu 
daļu jūras pārvadājumu sastāda tieši naftas un 
naftas produktu transportēšana. Ceļu 
transporta sektorā degvielas izmaksu pozīcijai ir 
pielīdzināma aviācijas sektoram, taču dzelzceļa 
transporta sektors balstās arī uz elektroenerģiju 
(ko bez naftas cenas ietekmē arī citi faktori), ar 
ko arī daļēji var izskaidrot nelielās izmaiņas P/E 
rādītāja dinamikā.     

M&A aktivitāte enerģētikas sektorā  

Salīdzinot ar finanšu tirgu, stratēģiskie lēmumi 
ir mazāk svārstīgi, jo tie lielākā apjomā ietver 
ilgtermiņa plānošanu. 2008. gadā naftas cenas 
visus pārsteidza ar līdzīgu kritumu, taču tikai 
dažu mēnešu laikā cenas jau bija atkal 
nostabilizējušās (nesasniedzot gan sākotnējo 
līmeni, bet tomēr daudz tuvāk 100 USD atzīmei 
kā šodien). Toreiz šīs izmaiņas gandrīz 
neatstāja nekādu ietekmi uz M&A tirgu, taču 
šodien mēs varam novērot pavisam citu 
situāciju. Jēlnaftas cenas nokritās un ir šādā 
līmenī jau gadu. Ilgtermiņa cenu maiņa atstāj 
ietekmi uz ilgtermiņa vērtējumu, kas attiecīgi ar 
laika nobīdi ietekmē M&A tirgu. Tāpēc tiek 
sagaidīts, ka M&A aktivitātē varēs novērot 
pieaugumu, balstoties uz izmaiņām uzņēmumu 
vērtējumos. 

M&A tirgus 2015. gadā jau ir uzrādījis 
paaugstinātu aktivitāti. Līdz šim 2015. gada 
lielākais darījums ir grupas BG Group Plc 
pārņemšana, ko veic uzņēmums Royal Dutch 

Shell Plc. Šis 70 miljardu USD darījums tika 
izziņots šī gada aprīlī un ir pakļauts ASV, Ķīnas, 
Eiropas Savienības, Austrālijas un Brazīlijas 
varasiestāžu apstiprināšanai.  

Varasiestāžu lēmumu sarežģi tas, ka ir 
jāpārliecinās, vai Shell, veicot darījumu, 
neiegūst izteiktu tirgus pārsvaru vairākās 
nozarēs – naftas un gāzes izpētē, gāzes 
sašķidrināšanā, sašķidrinātās dabasgāzes 
vairumtirdzniecībā.  

Pagaidām darījumu ir apstiprinājušas ASV un 
Eiropas Savienības konkurences padomes.  

Minētā pārņemšana ir veicinājusi baumas par 
vēl lielāku iespējamu darījumu. Naftas 
uzņēmums BP (iepriekšējais British Petroleum) 
tika uzskatīts par ideāli atbilstošu Shell, taču pēc 
BG Group pārņemšanas Shell vairs nebūs 
pozīcijā, lai veiktu tik lielas investīcijas. 
Nākamais kandidāts darījumam ar BP ir Exxon 
Mobil, kas ir lielākais naftas uzņēmums ASV un 
lielākais kotētais naftas uzņēmums pasaulē, kā 
arī ceturtais lielākais naftas uzņēmums pasaulē 
pēc apgrozījuma. BP ir sestais lielākais naftas 
uzņēmums pasaulē. Apvienošanās padarītu 
Exxon Mobil par vislielāko naftas uzņēmumu ar 
ievērojamiem rentabilitātes rādītājiem. Papildus 
dzinums šādam darījumam ir BP pašreizējā vājā 
finanšu situācija, kas padara tā vērtējumu 
jaunam investoram pievilcīgāku.  

Turklāt starptautiskās reitingu aģentūras S&P 
un Moody’s ir piešķīrušas Exxon Mobil 
kredītreitingu AAA, kas nozīmē, ka uzņēmumam 
ir pieeja relatīvi lētam finansējumam.  

Baltijas valstis  

Tiek lēsts, ka energoresursu cenu kritumam ir 
bijis pozitīvs efekts Baltijas valstīs, jo nevienam 
uzņēmumam, kas šajā reģionā darbojas 
enerģētikas sektorā, nav lielu naftas pārstrādes 
projektu. Baltijas valstis ir naftas importētāji, 
nevis eksportētāji, kas nozīmē, ka reģiona 
ekonomika kopumā no šāda cenu krituma 
iegūst. Naftas cenas samazinājumam vislielākā 
ietekme Baltijā ir uz energoresursu gala 
patērētājiem. Energoapgādes uzņēmumu, kā 
piemēram Latvijas Gāze, finansiālais sniegums 
netiek būtiski ietekmēts, jo gāzes cena gala 
patērētājam ir tieši piesaistīta naftas cenām (ja 
nu vienīgi izmaiņas varētu rasties no 
pieprasījuma krituma, taču šādas izmaiņas 
nebūtu būtiskas). 

2015. gada vasarā elektrības cenas Latvijā 
nokritās par aptuveni 20% salīdzinājumā ar 
vasaru gadu iepriekš. To ietekmēja tas, ka 
vasaras periodā elektrība tiek ražota Latvenergo 
TEC, kur kā pamatkurināmo izmanto dabasgāzi 
(līdz ar to ir saikne ar gāzes cenu). Savā ziņā 
Latvenergo kļuva konkurētspējīgāks, kas 
atspoguļosies tā darbības rādītājos. Turklāt, 
elektroenerģijas patērētāji, kas pagājušogad 
fiksēja cenu, lielākoties neparedzēja šādu cenu 
kritumu, kā rezultātā arī no šī aspekta 
Latvenergo būs pozitīvs efekts.   

Kopumā gāzes un elektrības gala patērētāji (it 
sevišķi energoresursu intensīvās nozarēs kā 
ražošana, transporta pakalpojumu un citās) no 
naftas cenas krituma iegūs, jo tādējādi 
samazinās to izmaksas. Tiek paredzēts, ka šis 
pozitīvais efekts palielinās M&A aktivitāti caur šo 
uzņēmumu attīstību.   
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Saistību atruna 

Šo Prudentia M&A Folio ziņojumu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavoja AS IBS 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. 

 


