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Darījumu apskats 

Līdz šī gada aprīļa beigām aktivitāte Baltijas 
uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumu 
(M&A) tirgū salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu ir nedaudz samazinājusies. 
Pirmo 4 mēnešu laikā tika izziņoti 43 darījumi, 
kas ir par 14% mazāk nekā attiecīgajā periodā 
2014. gadā. Jānorāda gan, ka 2015. gada 
pirmo 3 mēnešu Baltijas M&A aktivitāte bija 
ievērojami mierīgāka – salīdzinājumā ar 2014. 
gada pirmo ceturksni, šajā laika periodā tika 
izziņoti par 25% mazāk darījumu.   

2014. gadam noslēdzoties, tika prognozēts, ka 
pasaules M&A darījumu aktivitāte 2015. gadā 
turpinās pieaugt, taču, nu jau varam teikt ka 
pamatoti, tika arī norādīts, ka uz Baltijas M&A 
aktivitāšu pieaugumu ir jāraugās atturīgāk. Kā 
viens no iemesliem M&A aktivitātes 
samazinājumam var tikt minēts novēlots 
reģiona ģeopolitiskās situācijas efekts. 

Proporcija starp M&A darījumiem, kas notika 
iesaistot tikai Baltijas valstu uzņēmumus, un 
darījumiem, kur vismaz viena no iesaistītajām 
pusēm nav no Baltijas, turpina ieturēt līdz šim 
novēroto tendenci – relatīvu virzību uz 50/50 
procentu līmeni. 2015. gada pirmajos 4 
mēnešos 18 no 43 darījumiem vismaz viena no 
iesaistītajām pusēm nepārstāvēja nevienu no 
Baltijas valstīm. 

Lielākie Baltijas darījumi 2015. gada 
pirmajos 4 mēnešos 

Iegādātais 

uzņēmums 
(valsts) 

Investors 
(valsts) 

Darījuma 

vērtība  
(milj. EUR) 

BPT Optima Baltijas 

un Polijas nekustamo 
īpašumu portfelis 

(Lietuva) 

Partners Group 
Holding  

(Šveice); Baltic 
Property Trust 

Asset Management 
(Dānija) 

163 

PZU Lietuva  
(Lietuva) 

Gjensidige 
Forsikring 

(Norvēģija) 

54 

Astlanda Hotell un 3 

tūkst. m2 biroja telpas  
(Igaunija) 

Eften Capital 
(Igaunija) 

46 

Nt Valdos (41,73%) 
(Lietuva) 

Lietuvos energija 
(Lietuva) 

29,99 

Baltnetos 
komunikacijos 

(Lietuva) 

Atea  

(Norvēģija) 
10,4 

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

Partners Group un Baltic Property Trust Asset 
Management izveidotais institucionālais 
nekustamā īpašumu ieguldījumu instruments 
no BPT Optima iegādājās nekustamo īpašumu 
portfeli, kas sevī ietver septiņas labi zināmas un 
ienesīgas tirdzniecības un biroju ēkas Tallinā, 
Rīgā, Viļņā, Kauņā un Klaipēdā. Šis darījums 
iezīmē lielākās nekustamā īpašuma investīcijas 
Baltijā pēc krīzes periodā.  

Polijas lielākais un senākais apdrošinātājs 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU), 
iegādājoties RSA Group apdrošināšanas 
komercdarbības Baltijā, veica 2014. gada 
vērtības ziņā lielāko Baltijas M&A darījumu. 
Taču, lai PZU varētu iegādāties Lietuvos 
Draudimas, Lietuvas Konkurences padome 
noteica, ka tai ir jāpārdod tās sauszemes 
transportlīdzekļu un īpašuma apdrošināšanas 

bizness Lietuvā PZU Lietuva. Minēto Lietuvas 
uzņēmumu iegādājās Gjensidige Forsikring – 
vadošā ziemeļvalstu apdrošināšanas aģentūra, 
kas veic komercdarbību arī Baltijā. Darījums ir 
saskaņā ar Gjensidige stratēģiju pastiprināt 
savu klātbūtni Baltijas valstīs – darījuma 
rezultātā uzņēmums palielinās savu tirgus daļu 
Baltijā no 7% uz 13%, savukārt Lietuvā tirgus 
daļa pieaugs līdz 21%. 

Ģeogrāfiskais izvietojums 

Pēc darījumu skaita iedalījuma starp Baltijas 
valstīm 2015. gada pirmajos 4 mēnešos Lietuva 
ieņem pirmo vietu ar 20 darījumu, kam seko 
Igaunija ar 17 darījumiem un Latvija ar 12 
(jāņem vērā, ka 6 no Baltijā izsludinātajiem 
darījumiem ir starp divām Baltijas valstīm). 
Skatoties pēc ne-Baltijas investīciju ieplūduma, 
Lietuva atkal izvirzās priekšgalā ar 8 šāda veida 
darījumiem, kam seko Latvija un Igaunija katra 
ar 5 šāda veida darījumiem.  

2015. gada pirmajos 4 mēnešos visaktīvākie 
investori Baltijā bija no Zviedrijas un 
Norvēģijas. Tikai trijos no visiem darījumiem 
šajā laika periodā Baltijas uzņēmumu 
investīcijas ir izgājušas ārpus Baltijas valstīm, 
uz Austriju, Zviedriju un ASV, norādot uz 
Baltijas investoru pasivitāti veikt tālāku reģionu 
tiešās investīcijās.  

Industrijas un darījumu veidi 

2015. gada pirmajos 4 mēnešos visvairāk tika 
veikti darījumi ar nekustamo īpašumu. Šai 
industrijai bija 23% īpatsvars no kopējā 
darījumu skaita.   

Pēc darījumu ar nekustamo īpašumu skaita 
dalījuma starp Baltijas valstīm apskatītajā laika 
periodā, Igaunija un Lietuva dala pirmo vietu 
ar 4 darījumiem, kamēr Latvijā tādi bija tikai 2. 
Arī 2014. gadā līderu pozīciju M&A darījumu 
skaita ziņā šajā sektorā ieņēma Lietuva un 
Igaunija attiecīgi ar 11 un 8 darījumiem.  

Iepriekš novērotās tendences par augstu 
konsolidāciju tirgū ir aktuālas arī 2015. gada 
pirmajos 4 mēnešos - lielākā darījumu 
aktivitāte ir novērojama segmentā, kur pircējs 
ar iegādes uzņēmumu darbojas tajā pašā vai 
horizontāli saistītā industrijā. Minētajiem 
darījumiem ir 49% īpatsvars no kopējā 
darījumu skaita. Šī tendence ir pamatojama ar 
lielāku pievienoto vērtību, kas tiek radīta 
uzņēmumiem, veicot paplašināšanos vai 
ietekmes nostiprināšanu tirgū.  

Konsekventi pircēja un iegādes uzņēmuma 
saistībai, visbiežākie pircēji aprakstītajā laika 
posmā Baltijas M&A darījumos bija stratēģiskie 
investori, sastādot aptuveni 72% no kopējā 
darījumu skaita. Institucionālie investori1 ar 
23% īpatsvaru ir otra lielākā investoru grupa. 

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. 
1Ieskaitot izvēlētus riska kapitāla darījumus. 
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72%

23%

2% 2%

Stratēģiskais Institucionālais

Kreditori N/A

23%

21%

19%

9%

9%

7%

5%

5% 2%

Darījumi ar
nekustamo īpašumu

Industriālie/komerciālie
pakalpojumi

Ražošana IT&T pakalpojumi

Tirdzniecība Finanšu un
apdrošināšanas pakalpojumi

Patērētāju pakalpojumi Mediji

Komunālie pakalpojumi

Procentuālais darījumu iedalījums  

pēc industrijas,  

2015. gada janvāris – aprīlis 

Darījumu skaita iedalījums pēc  

pircēja un pārdevēja saistības,  

2015. gada janvāris – aprīlis 

Procentuāls pircēju iedalījums pēc to veida,  

2015. gada janvāris – aprīlis 

Darījumu iedalījums  

pēc to ģeogrāfiskā raksturojuma,  

2015. gada janvāris – aprīlis 

 

Avoti: S&P Capital IQ datubāze, konsultantu un 

uzņēmumu mājaslapas, NASDAQ OMX Baltic, ziņu 
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INDUSTRIJAS EKSPERTĪZE 

Apdrošināšanas nozare: pakalpojumu izplatīšanas kanāli  

 Apdrošināšanas nozares pakalpojumu 
izplatīšanas kanāli 

Ir vairāki veidi, kā apdrošināšanas 
pakalpojumus iespējams “nogādāt” līdz gala 
patērētājiem. Izplatīšanas kanāla izvēli ietekmē 
dažādi faktori, kā piemēram, pats produkts, 
reģionālā specifika un nacionālā likumdošana, 
klientu vēlmes, tehnoloģiju attīstība un daudzi 
citi.  

Vēl joprojām pasaulē galvenais apdrošināšanas 
pakalpojumu izplatīšanas kanāls ir starpnieki – 
caur brokeriem tiek izrakstīta aptuveni puse no 
visām prēmijām un caur aģentiem aptuveni 
viena trešdaļa. Citi izplatīšanas kanāli ir tiešā 
prēmiju izrakstīšana, izrakstīšana caur banku 
izplatīšanas kanāliem un citi.2  

 

Izplatīšanas kanāla izvēle patērētajam ir 
atkarīga no tā, kādu pakalpojumu vēlas 
iegādāties, un no tā, cik komplicēts šis 
pakalpojums ir. Piemēram, tādi pakalpojumi kā 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un 
ceļojuma apdrošināšana arvien vairāk kļūst par 
tādām kā ikdienas patēriņa precēm. Nozīmīgs 
faktors izvēlē starp dažādām apdrošināšanas 
aģentūrām un to pakalpojumu izplatīšanas 
kanāliem ir cena. Līdz ar to, pārdošanas apjomu 
palielināšana un izmaksu samazināšana ir 
svarīgi soļi, lai apdrošināšanas uzņēmumi 
saglabātu konkurētspēju, kā rezultātā tiek 
veiktas dažādas inovācijas un procesu 
automatizācija. Brokeri un tiešā pārdošana 
tiešsaistē ir svarīgi izplatīšanas kanāli šajos 
segmentos. 

Savukārt pakalpojumu kategorijām, kas ir 
vairāk pielāgotas konkrētu klientu vajadzībām, 
kā piemēram, dzīvības vai īpašuma 
apdrošināšana, visvairāk izmantotie izplatīšanas 
kanāli ir aģenti, brokeri un tiešā pārdošana. 

Inovācijas apdrošināšanas nozarē 

Intensīvā konkurence apdrošināšanas 
industrijā ir likusi uzņēmumiem veltīt daudz 
uzmanību izmaksu samazināšanai, kā 
piemēram fokusēties uz zemāku izmaksu 
izplatīšanas kanālu lietošanu. Tehnoloģiju 
attīstība un inovācijas ir galvenie 
apdrošināšanas nozares izaugsmes avoti, kā arī 
būtisks virzītājspēks M&A aktivitātēm 
industrijā.  

Tā piemēram, vadošā Francijas apdrošināšanas 
aģentūra AXA inovatīvu izplatīšanas kanālu 
meklējumu rezultātā iegādājās BRE insurance, 
kas ir nedzīvības apdrošināšanas meitas 
uzņēmums ceturtajai lielākajai komercbankai 
Polijā – mBank, kas savukārt ir neapšaubāms 

līderis digitālo inovāciju segmentā. Pēc 14 
mēnešu darba pie jaunas internetbankas 
platformas ieviešanas mBank saņēma 6 
starptautiskas balvas par inovācijām. 

2014. gadā AXA paziņoja par savas klātbūtnes 
pastiprināšanu Polijā caur ekskluzīvu 10 gadu 
vienošanos ar mBank, kas nosaka, ka 
apdrošinātājs izmantos bankas pārdošanas 
kanālus savu produktu izplatīšanai. Kā arī tika 
paziņots par 100% BRE Insurance  iegādi. 
Minētā sadarbība nozīmē ekskluzīvu nedzīvības 
un dzīvības apdrošināšanas izplatīšanas 
vienošanos 10 gadu garumā. 

AXA motivācija aiz šī darījumam ir gaužām 
vienkārša – Polijas tirgus sasniegšana caur 
mBank inovatīvajiem un strauji augošajiem 
daudz-kanālu izplatīšanas modeļiem un savas 
uzņēmējdarbības virzīšana uz nedzīvības un 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.  

Eksperti atzinīgi vērtēja šīs sadarbības 
rezultātus un 2015. gada martā mBank ieguva 
kārtējo Celent Research inovācijas balvu, taču 
šoreiz par savu apdrošināšanas pakalpojumu 
pārdošanas modeli. mBank nodrošina vairāk 
nekā 30 pilnīgus apdrošināšanas produktus 
attālināti, izmantojot mūsdienīgus procesus 
caur visiem pieejamiem kanāliem – internetu, 
telefonu, video zvaniem, izplatītājiem. 

Viens no apbalvojuma kritērijiem bija projekta 
efektivitāte, kas norāda uz to, ka digitālie kanāli 
strādā un dod vēlamo rezultātu.  

Apdrošināšanas brokeru pieaugošā 
nozīme 

Arī galvenais apdrošināšanas pakalpojumu 
izplatīšanas kanāls, brokeri, nestāv uz vietas 
šajā digitalizācijas un inovācijas vilnī. To 
darbība kļūst arvien integrētāka un 
automatizētāka, piemēram, tieši sasaistot 
savus meklēšanas rīkus ar citām datubāzēm. 
KASKO un OCTA pārdošanas gadījumā tiek 
izmantota tiešsaiste ar centralizētu  automobiļu 
reģistru un apdrošināšanas uzņēmumu 
pieprasījumu vēsturi, kas samazina 
patērētājam nepieciešamo laiku pakalpojuma 
iegādei, kā arī uzņēmumam samazina 
administratīvās izmaksas.  

Mūsdienās apdrošināšanas brokeri iegūst lomu 
kā pilnībā integrēts pārdošanas kanāls, 
pārņemot arvien vairāk izplatīšanas funkciju no 
apdrošināšanas uzņēmumiem. Šī virzība ir 
izdevīga gan apdrošinātājiem, gan gala 
patērētājiem. Kamēr apdrošinātāji var vairāk 
fokusēties uz savu pamatdarbību, efektīvi 
izmantojot ārpakalpojumus produktu 
izplatīšanai, gala patērētājs var visu sev 
nepieciešamo apdrošināšanas pakalpojumu 
iegādei – cenu un pakalpojumu salīdzināšanu - 
veikt vienā vietā, kā rezultātā saņemt sev 
vispiemērotāko piedāvājumu.  

Līdz ar brokeru nozīmes palielināšanos 
apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas 
ķēdē, pieaug arī to nozīme kā šīs industrijas 
M&A aktivitātes virzītājspēkam.  

Piemēram, 2015. gada aprīlī viens no pasaules 
lielākajiem apdrošināšanas brokeru 
uzņēmumiem Willis Group izteica piedāvājumu 
iegādāties franču brokeru uzņēmumu Gras 

Savoye ar nolūku paplašināt savu darbību 
Francijā, Austrumeiropā un Tuvajos 
Austrumos, kā arī paplašināt klientu bāzi, kas 
vēlas apdrošināt specifiskus riskus. 

Tiek sagaidīts, ka darījums varētu noslēgties 
2015. gada izskaņā. Darījums ir pakļauts 
ierastajiem normatīviem, kā arī Gras Savoye 
īpašnieku apstiprinājumam. 

Līdzās šim darījumam Willis Group veica arī 
citus, lai paplašinātu savu ģeogrāfisko 
pārklājumu. 2015. gada janvārī uzņēmums 
iegādājās Miller, lai nostiprinātu savu darbību 
Londonā, un vēl pirms tam Max Matthiessen, 
lai palielinātu savu klātbūtni Zviedrijā un 
Ziemeļvalstu reģionā.    

Kopumā šīs aktivitātes iezīmē tirgus 
konsolidācijas tendenci un virzību uz globāliem 
līderiem arī apdrošināšanas brokeru nozarē. 

Ko var sagaidīt latvieši? 

Šī brīža tirgus situācijā ir grūti paredzēt tālāku 
digitālo attīstību Latvijas apdrošināšanas 
industrijā. Zemās procentu likmes un noteiktie 
normatīvi rada negatīvu spiedienu uz nozares 
uzņēmumu budžetu. Taču ir jāmin, ka lielākā 
daļa apdrošinātāju Latvijā ir meitas uzņēmumi 
internacionālām kompānijām ar ievērojamiem 
budžetiem, kas nozīmē, ka visticamāk iniciatīva 
inovācijām nāks no tiem.  

Tāpat tiek sagaidīts, ka ārpakalpojumu 
(brokeru) izmantošana kļūs arvien populārāka 
ar mērķi samazināt apdrošināšanas uzņēmumu 
izmaksas un pielāgoties Rietumeiropas 
darbības modelim, kur atsevišķās valstīs daudzi 
apdrošināšanas uzņēmumi darbojas tikai kā 
riska apdrošinātāji bez iekšējiem izplatīšanas 
resursiem. Ārpakalpojumu izmantošanas 
sniegtās iespējas rada risinājumus situācijai, 
kur globāla KASKO vai OCTA apdrošināšanas 
sabiedrība var tikt pārstāvēta arī Latvijā bez 
nepieciešamības atvērt vietējo biroju (jūras un 
aviācijas apdrošināšana šobrīd ir veiksmīgs 
šāda modeļa piemērs). 

Lai vai kā, Latvijā un citās CAE valstīs 
tiešsaistes izplatīšanas kanāli un citi 
digitalizācijas produkti tiek izmantoti lielākā 
mērā nekā tā sauktajā "vecajā" Eiropā. Turklāt, 
arī inovācijas un automatizācija brokeru 
darbībā pēdējos gados šajā reģionā ir bijusi 
augstākā līmenī kā rietumos. Viens no šīs 
tendences iemesliem varētu būt ievērojami 
zemākas attīstības izmaksas (mazākas servera 
izmaksas, zemāka darba samaksa, mazāki paši 
uzņēmumi, līdz ar ko mazāk iekšēju 
birokrātisku šķēršļu inovāciju ieviešanai).  

Vēl viens piemērs izplatīšanas kanālu vadītiem 
darījumam ir Polijas apdrošināšanas 
uzņēmuma PZU nesenais darījums, ko daļēji 
motivēja samērā augstie tiešās pārdošanas 
rezultāti un ērti izplatīšanas kanāli. Šāda 
publiska atpazīstamība ir lietotājiem draudzīgu 
pakalpojumu sniegšanas rezultāts.   

Inovāciju līmenis CAE ir augsts, tāpēc tiek 
uzskatīts, ka šī reģiona apdrošināšanas 
aģentūras arī turpmāk būs pievilcīgi mērķi 
uzņēmumu iegādes darījumu veikšanai. 

2 Avots: McKinsey Global Insurance Industry Insights   
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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. 


