
Pētījums: Baltijas uzņēmumu iegādes un apvienošanas tirgū pērn sākusies atmoda, tomēr 
Latvijā aktivitāte viszemākā
RĪGA, Feb 04 , BNS - Baltijas uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) tirgū 2010.gadā 
sākusies atmoda, tomēr Latvijā aktivitāte ir viszemākā, piektdien raksta laikraksts  "Dienas 
Bizness " (DB), atsaucoties uz juridiskā biroja  "Sorainen " veikto pētījumu.

Salīdzinot ar 2008. un iepriekšējo gadu lielo aktivitāti, 2009.gadā Baltijas M&A tirgū bija vērojams 
ļoti būtisks kritums, bet pērn ir sākusies neliela, bet tomēr atmoda. Salīdzinājumā ar 2009.gadu 
M&A darījumu skaits Baltijas valstīs ir audzis par aptuveni 30%, pagaidām gan vēl būtiski 
atpaliekot no 2008. gada līmeņa.

"Šādi rādītāji atbilst globālajām tendencēm. Saskaņā ar  "Mergermarket " datiem, 2010. gada 
pirmajos trīs ceturkšņos, vērtējot pēc darījumu skaita, pasaulē M&A darījumu skaits pieaudzis par 
25%, bet Eiropā – par 19,2%," DB norādīja  "Sorainen " vadošā partnere Eva Berlaus.

Tikai trīs no 20 lielākajiem Baltijas darījumiem notikuši Latvijā. "Visticamāk, ka tas objektīvi 
atspoguļo Latvijas M&A tirgus situāciju salīdzinājumā ar situāciju Lietuvā un Igaunijā. Protams, 
2010. gadā Latvijā ir notikuši arī citi, mazāki darījumi, kas nav iekļauti šajā sarakstā ( "BaltCap" 
ieguldījums  "Primekss",  "Kvadra Pak" 50% akciju pārdošana,  "Rīgas Miesnieka" veiktā 
 "Jelgavas gaļas kombināta" iegāde u.c.)," atzina Berlaus, norādot, ka tam ir vairāki iemesli – 
salīdzinoši smagāka ekonomiskā krīze, līdz ar kuru investoru uzticība Latvijai atjaunojas lēnāk; 
Igaunijas pievienošanās Eiro zonai un Lietuvas valdības sevišķi aktīvā darbība investīciju 
piesaistīšanā.

Neskatoties uz to, arī Latvijā darījumu skaits pērn pieauga un īpaši gada pēdējos mēnešos bija 
jūtama pastiprināta interese M&A jomā, kas nav mazinājusies arī pašreiz. Sagaidāms, ka 2011. gadā 
M&A darījumu skaits Latvijā būtiski pieaugs.  "Sorainen" prognozē aptuveni plus 20–25% 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, kamēr Baltijas valstīs kopumā tie varētu būt aptuveni plus 30%.

2009.gadā uzņēmumu pircēji bija pārsvarā tikai stratēģiskie investori, bet 2010. gadā Baltijas 
valstīs, arī Latvijā, ar nopietnu interesi ir atgriezušies privātā kapitāla investori.
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