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Darījumu apskats 

Kā jau tika norādīts iepriekšējā M&A Folio 
ziņojumā, 2014. gads ir noslēdzies ar 
ievērojami vairāk izsludinātiem pirkšanas un 
pārdošanas (M&A) darījumiem salīdzinājumā ar 
2013. gadu. 2013. gadā tika izsludināts 101 
darījums, savukārt 2014. gadā – 163 
(pieaugums par 61%). M&A darījumi Baltijas 
reģionā seko globālā M&A tirgus tendencēm, 
taču ir jāņem vērā, ka relatīvi mazās un 
atvērtās ekonomikas dēļ Baltijas valstu M&A 
aktivitātēs ir novērojams lielāks svārstīgums kā 
pasaules mērogā.  

Lai gan tiek prognozēts, ka M&A darījumu 
aktivitāte 2015. gadā turpinās pieaugt (it 
sevišķi Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā), 
ko vēl papildus veicinās ECB makroekonomikas 
stimulēšanas pasākumi, uz Baltijas M&A 
aktivitāšu pieaugumu ir jāraugās atturīgāk. 
Šķiet, ka reģiona ģeopolitiskās situācijas efekts 
vēl nav atspoguļojies Baltijas M&A darījumu 
aktivitātē un šī ietekme būs vēl tikai 
novērojama 2015. gadā. 

Kopumā ņemot vērā lielo darījumu skaita 
pieaugumu 2014. gadā, kā arī Baltijas M&A 
tirgus izteiktāku svārstīgumu, M&A pieauguma 
temps šogad varētu palēnināties vai pat iegūt 
lejupejošu tendenci.  

Lielākie Baltijas darījumi 2014. gadā 

Lielākie Baltijas M&A darījumi 2014. gadā* 

Iegādātais 

uzņēmums 
(valsts) 

Investors 
(valsts) 

Darījuma 

vērtība 
(milj. EUR) 

Lietuvos Draudimas 
(Lietuva) 

AAS Balta (LAT) 
Codan Forsikring 

(EST) 

Powszechny 

Zaklad 
Ubezpieczen 
(Polija) 

270,0 

Liepājas Metalurgs 
(Latvija) 

KVV Group 
(Ukraina) 

107,0 

Amber Grid (Lietuva) 
EPSO-G 
(Lietuva) 

104,0 

Lietuvos Dujos 
(Lietuva) 

Lietuvos 
Energia 

(Lietuva) 

75,9 

Citadele banka 
(Latvija) 

Ripplewood 

Advisors LLC 
(ASV)** 

74,0 

* Tabula iekļauj tikai darījumus ar publiski pieejamām 
darījumu vērtībām. 
** Apvieno finanšu investorus, kas realizēja darījumu 
kopā kā Kleinwort Benson Advisor. 

 
Iegādājoties RSA apdrošināšanas 
komercdarbības Baltijā, Polijas lielākais un 
senākais apdrošinātājs Powszechny Zaklad 
Ubezpieczen (PZU) ir veicis 2014. gada vērtības 
ziņā lielāko Baltijas M&A darījumu. 

Pamatojoties uz darījuma sarežģītību un 
ģeogrāfisko raksturu, tam pēdējā Baltijas M&A 
un privātā kapitāla forumā tika piešķirta nesen 
ieviestā “Baltijas gada M&A darījuma” balva. 
Darījums bija loģisks uzņēmuma 
paplašināšanas un diversifikācijas solis, ņemot 
vērā tā stratēģisko mērķi iegūt un nostiprināt 
ievērojamu tirgus daļu ārpus Polijas līdz 2016. 
gadam. Pircējam pozitīvs pienesums ir no visas 
Baltijas pievienošanās eiro zonai 2015. gadā, 
kas tiek saistīta ar uzlabotu prognozējamību un 
stabilitāti grupas līmeņa darbībām. Visbeidzot, 

šis darījums ir nodrošinājis PZU ar vadošo 
pozīciju apdrošināšanas nozarē savā reģionā. 

Ģeogrāfiskais izvietojums 

Lietuvai ieņemot vadošo pozīciju, darījumu 
skaita iedalījums starp Baltijas valstīm ir relatīvi 
līdzīgs - robežās starp 30% un 40%. Lietuvas 
nelielo pārsvaru var pamatot ar to, ka tā ir 
lielākā ekonomika Baltijas valstu starpā. 

Saskaņā ar ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) 
plūsmām 2014. gadā1, visaktīvākie investori 
Latvijā ir no Vācijas, kam seko Krievija un 
Zviedrija. Lielākās ĀTI plūsmas Igaunijā 2014. 
gadā nāca no Latvijas, Dānijas un Nīderlandes2, 
savukārt Lietuvā – no Zviedrijas, Latvijas un 
Nīderlandes2.  

Industrijas un darījumu veidi 

2014. gadā vadošā industrija pēc darījumu 
skaita Baltijā bija ražošanas industrija ar 22% 
īpatsvaru no kopējā darījumu skaita, norādot 
uz industrijas nozīmi kā konsolidācijas iespēju 
avotu (tiek sagaidīts, ka 2015. gadā šī 
tendence nemainīsies) un uz Baltijas tirgus 
pievilcību ārvalstu investoru acīs, kas to 
saskata kā veiksmīgu uzņēmējdarbības 
platformu un kā būtisku posmu jau esošam to 
biznesam. Pēc ražošanas uzņēmumu darījumu 
skaita dalījuma starp Baltijas valstīm, pirmajā 
vietā ierindojas Igaunija ar 44% īpatsvaru, kam 
seko Latvija ar 35% īpatsvaru no kopējā 
darījumu skaita Baltijā.      

Lielākā darījumu aktivitāte ir novērojama 
segmentā, kur pircējs ar iegādes uzņēmumu 
darbojas tajā pašā vai horizontāli saistītā 
industrijā. Šie novērojumi nav pārsteidzoši, jo 
šāda veida darījumi var radīt lielāku pievienoto 
vērtību un tos ir vieglāk pamatot, piemēram, ar 
paplašināšanos vai ietekmes palielināšanu 
tirgū. Šādos darījumos ir izteikti vieglāk 
identificēt un izmantot dažādas sinerģijas, 
piemēram, specifisku zināšanu iegūšana, 
izmaksu samazināšana u.c.  

Kā jau līdz šim ierasts, arī 2014. gadā 
visbiežākie pircēji Baltijas M&A darījumos bija 
stratēģiskie investori, sastādot aptuveni 2/3 no 
kopējā darījumu skaita. Privātā kapitāla fondi3 
ir otra lielākā investoru grupa, kuri pārstāv 
22% no visiem investoriem Baltijā ar stabilu 
darījumu skaitu attiecībā pret 2013. gadu. 

1Informācija par ĀTI plūsmām par 2014. gada pirmajiem trīs 
ceturkšņiem. 
2Balstīts uz informāciju par tiešajiem investoriem. 
3Ieskaitot izvēlētus riska kapitāla darījumus. 
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INDUSTRIJAS EKSPERTĪZE 

Telefonica Deutschland un E-Plus apvienošanās 

 Telekomunikāciju tirgus 

Pēdējo gadu laikā konkurence telekomunikāciju 
industrijā ir ievērojami palielinājusies. 
Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem sekot visām 
industrijas jaunākajām tendencēm: LTE 4G tīklu 
attīstībai, optiskās šķiedras platjoslas 
paplašināšanai, mākoņskaitļošanas izplatīšanās 
utt. Tā rezultātā, telekomunikācijas industrijā ir 
novērojama aktīva konsolidācija – lielākiem 
uzņēmumiem ir vieglāk pārvarēt sīvo 
konkurenci. Neskatoties uz to, ka darījumu 
skaits Eiropā pēdējo trīs gadu laikā ir 
samazinājies, to vērtība pastāvīgi pieaug, 
norādot uz pāreju no mazo kompāniju 
pārņemšanas uz lielāku spēlētāju konsolidāciju. 
Vienu no lielākajiem pēdējā laika darījumiem 
Eiropā ir bijis Telefonica Deutschland Holding 
AG un E-Plus Mobilfunk apvienošana. 

E-Plus pārņemšana 

2014. gada trešajā ceturksnī Telefonica 
Deutschland Holding AG (O2 operatora 
īpašnieks) izsludināja E-Plus (Royal KPN N.V. 
bijušais meitas uzņēmums) pirkšanas darījuma 
noslēgšanu. Šis darījums tika uzskatīts par 
revolucionāru vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā 
ģeogrāfiskās atrašanās dēļ – Vācija ir lielākais 
Eiropas telekomunikāciju tirgus. Otrkārt, lai 
darījums notiktu, bija jāveic pretmonopola 
procedūra, kas iezīmēja interesantu ainu – 
Vācijas un Eiropas Konkurences padomēm bija 
dažāda  nostāja par to, kā apvienošanās 
ietekmēs telekomunikāciju tirgu.   

Apvienošanās rezultātā, iegūstot gandrīz 47 
miljonus klientu, Telefonica kļuva par lielāko 
bezvadu sakaru operatoru pēc klientu skaita 
Vācijā, apsteidzot Deutsche Telekom AG. 
Tomēr, saskaņā ar 2013. gada finanšu datiem, 
pēc ieņēmumiem mobilo sakaru sektorā 
Telefonica atpaliek no Deutsche Telekom AG . 

Avots: http://www.atkearney.com/ 

Sākotnēji darījums tika novērtēts 8,1 miljarda 
EUR apmērā, taču viens no lielākajiem 
mazākuma akcionāriem izteica draudus 
darījumu bloķēt, kā rezultātā darījuma summa 
tika palielināta līdz 8,6 miljardiem EUR (kas 
pielīdzināms vērtībai ar EBITDA reizinātāju 
aptuveni 9,5). Lai finansētu darījumu, 
Telefonica emitēja jaunas akcijas 3,62 miljardu 
EUR apmērā. 

Sinerģijas un “trūkumi” 

Ir saprotams, ka pirms šādu ievērojamu 
darījumu noslēgšanas, tiek veikta rūpīga 
pievienotās vērtības un papildus atdeves 
izpēte. Telefonica Deutschland un E-Plus 
apvienošanās gadījumā aprēķinātās sinerģijas 
ir novērtētas ap 5 miljardiem EUR (noteiktas 
gan no izmaksu, gan ieņēmumu posteņiem).  

Ievērojamākais izmaksu samazinājums rodas 
no darbinieku skaita samazināšanas – līdz 
2018. gadam ir paredzēts atlaist 1600 
darbiniekus, kas ir 18% no kopējā darbinieku 
skaita. Šāda apjomīga samazināšana 
galvenokārt ir balstīta uz to pozīciju 
likvidēšanu, kuru pienākumi pārklājas 
(piemēram, pārdošanas un zvanu centra 
darbinieki), kā arī uz plānotu pārdošanas 
operāciju reorganizāciju, liekot lielāku uzsvaru 
uz pārdošanu internetā un samazinot 
darbinieku skaitu filiālēs. Papildu izmaksu 
samazināšanas potenciāls pastāv mārketinga 
un veikalu uzturēšanas funkciju optimizēšanā. 
Attiecībā uz ieņēmumiem, apvienotā 
uzņēmuma mērķis ir izmantot spēcīgo pozīciju 
tirgū, lai sniegtu lielāku inovatīvu produktu un 
pakalpojumu klāstu tirgum, kā arī lai vairotu 
klientu apmierinātību. 

Kopumā iepriekš minētie ieguvumi ir loģiski, 
identificējami, reālistiski īstenojami, kā arī tiem 
ir potenciāls uz pievienoto vērtību, tomēr, kā 
jau ierasts, kādam par to ir “jāmaksā” - šajā 
gadījumā tiem, kam nāksies mainīt savu 
nodarbinātības statusu. 

Izaicinājumi 

Telefonica un E-Plus apvienošanās sākotnēji 
tika apspriesta jau 2012. gadā, tomēr, ņemot 
vērā Telefonica Spānijas mātes uzņēmuma 
likviditātes problēmas (tai divu gadu laikā 
vajadzēja refinansēt saistības 14,5 miljardu 
EUR apmērā), kā arī saspringto 
makroekonomikas fonu gan Spānijā, gan 
Eiropā, Telefonica nedz varēja piesaistīt 
finansējumu publiskajā finanšu tirgū, nedz tai 
bija pietiekami brīvie naudas līdzekļi, tādējādi 
darījums tika atlikts.  

Taču, pēc virknes pamatlīdzekļu pārdošanas un 
naudas līdzekļu taupīšanas pasākumu 
ieviešanas, Telefonica pārrunas atsāka. Kaut 
arī no sākuma Vācijas antimonopola padome 
apvienošanos neatbalstīja, darījums vēlāk 
saņēma politisko atbalstu pat no Angelas 
Merkeles, kas darījumu raksturoja, kā 
infrastruktūras investīciju dinamikas 
nostiprinošu un “vispārējā stratēģiskā mērķa 
gūt rezultātus starptautiskā mērogā” 
atbalstošu. 

Pamatojoties uz darījuma apjomu un bažām, 
ka tas varētu kaitēt konkurencei Eiropas tirgū, 
tas tika izskatīts Eiropas Komisijā. Eiropas 
Komisija apvienošanos apstiprināja, taču ne 
bez papildus nosacījumiem, kas Telefonica ir 
jāievēro, lai mazinātu šīs konsolidācijas 
iespējamo risku mazajiem tirgus spēlētājiem. 
Telefonica būs jāpārdod 20% no tās mobilo 
sakaru tīkla savam mazākajam sāncensim 
Drillisch, kuram ir iespēja paplašināt šo daļu 
līdz 30%. Turklāt Telefonica paplašināja savus 
vairumtirdzniecības līgumus un apņēmās 

piedāvāt 4G jaudu ikvienam, kurš vēlēsies 
sniegt saistītus pakalpojumus. 

Informācijas un komunikācijas tehno-
loģiju industrijas konsolidācija Latvijā 

Izsakoties, ka globālā tirgus tendences pierāda 
to, ka konsolidētie uzņēmumi paliek tirgū, 
bijušais ekonomikas ministrs Vjačeslavs 
Dombrovskis paziņoja, ka valdībai vajadzētu 
apsvērt Latvijas divu lielāko telekomunikāciju 
uzņēmu Lattelecom un Latvijas Mobilais 
Telefons (LMT) apvienošanu. Diskusijas par šo 
divu kompāniju integrāciju un turpmāko 
privatizāciju kopš 2013. gada tiek aktīvi 
veicinātas, taču līdz šim konkrēta vienošanās 
nav panākta.  

Kopumā ieguvumi, ko LMT un Lattelecom 
varētu gūt no apvienošanās resultātā, ir līdzīgi 
kā Telefonica Deutschland un E-Plus 
apvienošanās gadījumā. Jaunizveidotais 
uzņēmums varētu samazināt izmaksas, 
likvidējot dublējošās funkcijas, kā arī iegūt no 
pakalpojumu kopējas pārdošanas fiksētā un 
mobilā segmenta ietvaros. Turklāt, ar integrētu 
pakalpojumu portfeli, apvienošanās 
spēlētājiem ļautu efektīvāk iekarot lielāku 
tirgus daļu, kas arī tika norādīts Gfk veiktajā 
klientu aptaujā. Pēc Latvijas valsts un pašu 
spēlētāju sākotnējajiem apvienošanās 
rezultātu aprēķiniem, sinerģijas no teorētiski 
iespējamās apvienošanas var sasniegt 70 
miljonus EUR, kas ir aptuveni 10% no abu 
uzņēmumu kopējās vērtības saskaņā ar 2013. 
gada TOP101 rezultātiem (~730 miljoni EUR). 

LMT un Lattelecom apvienošana šķiet izdevīga 
gan abu uzņēmumu klientiem, gan esošiem 
īpašniekiem, tai skaitā Latvijas valdībai, tomēr 
pastāv aspekti, kas darījumam var radīt 
būtiskus šķēršļus vai vismaz prasīt ilgas 
diskusijas. Viens no aspektiem ir saistīts ar 
īpašuma attiecībām un kontroles sadali pēc 
apvienošanās starp Latvijas valdību un 
TeliaSonera - ņemot vērā pēdējo publiski 
pieejamo informāciju par finanšu rādītājiem un 
īpašumtiesību struktūru, Latvijas valdība var 
zaudēt kontroli pār apvienoto uzņēmumu. 

Cits aspekts ir saistīts ar konkurences 
jautājumiem – pastāv bažas, ka Latvijas 
Konkurences padome varētu ieņemt nostāju, 
ka apvienotais uzņēmums pārtaps par 
“supermonopolu”, kas ilgtermiņā varētu 
ietekmēt telekomunikāciju tirgu, kā rezultātā 
darījumu varētu neapstiprināt. Šīs bažas gan 
varētu kliedēt rastie risinājumi nesenajā 
Telefonica Deutschland un E-Plus 
apvienošanās darījumā. Šis ir piemērs tam, ka 
aptverot visus iespējamos ieguvumus, tie var 
būt lielāki kā draudi no iespējamās 
konkurences kropļošanas, it sevišķi, ja valdība 
ir gatava piedāvāt risinājumus, lai saglabātu 
veselīgu konkurenci.  
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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. 


