
Investicijos. Buvo geras laikas pirkti kriz÷s nuvertintas įmones 

Sausra baig÷si, bręsta įsigijimų derlius 

 

Vertinimų skirtumai nestebina, kol veiksmus įsigijimų ir susijungimų (angl. Mergers and Acquisitions, M&A) 
rinkoje skaičiuoja juos atliekantys patar÷jai, paprastai talkinantys tik vykstant stambiems sandoriams. Jų 
pateikiama statistika remiasi pačių atliktais darbais ir „Financial times group“ įsteigtos finansin÷s 
informacijos grup÷s „Mergermarket“ duomenimis. 
Tačiau į pastarąją tarptautinę duomenų bazę pakliūva tik 5 mln. USD (apie 13 mln. Lt) ir didesn÷s vert÷s 
sandoriai. Smulkūs ir vidutiniai įmonių įsigijimai, kurie vyrauja Lietuvos rinkoje ir yra svarbūs nuosavyb÷s 
persiskirstymo, rinkų tendencijų, tik÷tinų lūkesčių indikatoriai, lieka statistikos užribyje. 
Vertinimai skiriasi dar ir d÷l to, kad vieni skaičiuoja paskelbtus, o kiti – tik užbaigtus sandorius. O kol 
galutiniai pra÷jusiais metais įvykusių susijungimų ir įsigijimų skaičiai dar d÷liojami, šioje rinkoje 
veikiantys konsultantai daro drąsias, bet prieštaringas išvadas, kiekvienas žvelgdamas iš savo varpin÷s. 
 
Ir nauja, ir nieko nauja 
„Nepasakyčiau, kad metai būtų buvę išskirtiniai – gana įprasti metai. Gal sandorių ir buvo daugiau negu 
ankstesniais metais, bet jie susmulk÷jo, sumos n÷ra įspūdingos“, – vertina Tomas Mieliauskas, verslo teis÷s 
grup÷s „Foresta“ teisininkas. 
„Kur kas geresni metai“, – tikina Jonas Kvedaravičius, „Swedbank“ Įmonių finansų departamento Lietuvoje 
direktorius, jis argumentuoja savo teiginį keliais dideliais rinkoje paskelbtais įmonių pardavimais, pirmą 
kartą įvykusiu pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (IPO), padid÷jusiu privataus kapitalo fondų aktyvumu. Jis 
pabr÷žia dar vieną įdomią tendenciją – didžiųjų verslo grupių, kuriose yra keletas akcininkų, skaidymąsi. 
Tarp tokių – VP dešimtukas, „Rubicon Group“, „Hermis capital“. 
„Rinkoje pasikeit÷ nuosavyb÷, nors naujų verslų neatsirado. Vidinis j÷gų persiskirstymas greičiausiai vyksta 
d÷l bendro požiūrio į tolesnę verslo pl÷trą stokos, bet d÷l tokio skaidymosi n÷ vienas iš verslų n÷ra žlugęs 
– anaiptol. Tiesiog kristalizuojasi nauji akcininkų junginiai“, – pabr÷žia p. Kvedaravičius. 
Tačiau vienyb÷s, vertinant pra÷jusių metų Lietuvos įmonių susijungimų ir įsigijimų rinką, n÷ra. Finansinių ir 
teis÷s patar÷jų akimis, blogesnių metų nebebus. 
„Kalbant apie Lietuvą, 2010 m. buvo tragiški, nes beveik nieko nevyko. Tai – neišsipildžiusių lūkesčių 
metai“, – tokių epitetų pažeria Žygintas Mač÷nas, finansinių sandorių patar÷jo „SEB Enskilda Lietuva“ 
vadovas. 
Tačiau Laimonas Skibarka, sandorių teis÷s patar÷jo – advokatų kontoros „Sorainen“ – partneris, neabejoja, kad 
pernai ši rinka augo 30% ir tiek pat pl÷sis šiemet. Remiantis paskelbtų sandorių statistika – tai būtų 
teisyb÷, nes iš 23 pernai trijose Baltijos šalyse paskelbtų sandorių 10 tenka Lietuvos rinkai. Tokius 
duomenis skelbia „Sorainen“, remdamasis „Mergermarket“ duomenimis. 
 
Perliukai – vos keli 
Jud÷jimas rinkoje pernai prislopo nepaisant prognozuoto ir realaus BVP augimo. Analitikai aiškina, kad 2009 
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m. dažnas sandoris reikšdavo nuo bankroto išgelb÷tą perspektyvią įmonę. Tais metais įsigyti kitą į bendrovę 
gal÷jo tik nuosavų pinigų tur÷jęs subjektas. 
Pernai tokių pirk÷jų galimyb÷s buvo menkesn÷s ir d÷l to, kad išdžiūvo jų finansiniai ištekliai, ir d÷l to, 
kad anksčiau parduoti ketintos įmon÷s atsigavo, apsigalvojo ir pakeit÷ tolesn÷s pl÷tros planus. Tačiau, anot 
p. Mieliausko, pernai buvo vis dar geras laikas pirkti įmones, nes jų vert÷ buvo mažesn÷ nei, tik÷tina, bus 
šiemet ir v÷liau. 
„2008-ieji dar buvo labai geri, 2009-ieji ekonominiu požiūriu jau buvo blogi, įsivažiavo kriz÷, bet daug kas 
ried÷jo iš inercijos, sandoriai taip pat. Turint galvoje, kad nuo tol, kai įmon÷ pradedama rengti parduoti, 
iki pardavimo fakto praeina 9 m÷nesiai ar metai, tai įdirbio 2010 metams nelabai ir buvo, nes iš tiesų niekas 
nenor÷jo nei pardavin÷ti, nei kas nor÷jo pirkti: skandinavai buvo atsargūs, vietiniai pirk÷jai netur÷jo 
pinigų, o bankai bent jau pirkimo čiaupus buvo visiškai užsukę, nes ne tas rūp÷jo“, – apibūdina pad÷tį p. 
Mač÷nas. 
„SEB Enskilda Lietuva“ vadovas išskiria vieną baigtą sandorį, kurio patar÷ja bendrov÷ buvo, – Estijos 
investicijų fondo „Freenergy“ ir Skandinavijos energetikos įmon÷s „Vardar Eurus“ įsigytą Vilniaus bendrovę 
„Naujoji energija“. 
Investicijos į šį naują v÷jo j÷gainių parką Lietuvoje gali siekti 60 mln. EUR (207 mln. Lt). 
Ponas Kvedaravičius mini pernai paskelbtą vieną didžiausių įvykių Lietuvos rinkoje – JAV mokslinių 
technologijų milžin÷s „Thermo Fisher Scientific“ 260 mln. USD (728 mln. Lt) vert÷s pirkinį – Kanadoje 
registruotą „Fermentas International“ grupę, kurios svarbiausia ir didžiausia įmon÷ „Fermentas“ veikia 
Lietuvoje. 
„Užbaigta antra „Limedikos“ pardavimo dalis, paskelbtas „Tiltros“ ir lenkų „Trakcja“ sandoris, pagaliau po 
ilgų derybų baigtas „Lotos“ ir „Geonaftos“ sandoris. Privataus kapitalo fondai bent jau prad÷jo dom÷tis „M&A 
“, pusiau baigtas sandoris „Vigintai“ įsigyjant kabelinę televiziją „Cgates“, – ryškiausius įvykius įsigijimų 
ir susijungimų rinkoje vardija p. Kvedaravičius. 
 
Aktyviausi – lenkai 
Pagal „Mergermarket“ pernykščių vienuolikos m÷nesių statistiką 2010 m. įsigijimo sandorių skaičius Baltijos 
šalyse išaugo apie 30%. Išryšk÷jo nauja tendencija – suaktyv÷jo investuotojai iš Lenkijos. Su Lietuvoje 
veikiančiomis bendrov÷mis sandorius prad÷jo arba įvykd÷ „Trakcja Polska“ , „Lotos Petrobaltic“, „Mieszko“, 
„Central European Pharmaceutical Distribution“. 
„Lenkams pagaliau at÷jo į galvą, kad Lietuva jiems yra vadinamoji namų rinka. Antra vertus, Lenkija yra nuo 
kriz÷s mažiausiai nukent÷jusi šalis, tai reiškia, kad stipriausius balansus turinčios įmon÷s naudojasi 
pl÷tros galimyb÷mis ir žiūri variantų, o natūralus variantas yra kaimynin÷se šalyse ir buvo labai keista ilgą 
laiką to nematyti“, – stebisi p. Kvedaravičius. Tai ypač taikytina farmacininkams. 
„Vilniaus pergalę“ įsigijusios „Mieszko“ investiciją tik formaliai galima laikyti lenkiška, nes abi įmon÷s 
priklauso lietuviškai VP grupei. Tačiau, kol n÷ra aiškių tokių sandorių statistikos apibūdinančių reglamentų, 
tokius vidinius akcijų persistumdymus galima priskirti ir „M&A“ kategorijai. 
 
Augimas bus kartais 
„Judesių gerokai daugiau negu pernai, nes žmon÷s mato, kad kriz÷ baig÷si. Kas turi pinigų, tam dar geras 
laikas pirkti, o kas nori parsiduoti – laukia, nes mato, kad rinka pajud÷jo ir gauta nauda gali būti didesn÷ 
“, – pad÷tį apibūdina p. Skibarka. 
Anot jo, kontora turi apie 10 sandorių, neperžengusių pradin÷s stadijos, – vieni bando pritraukti finansinį 
investuotoją pl÷trai, kiti – strateginį investuotoją, trečiuoju atveju bando susijungti konkurentai. 
Sukrečiančių netik÷tumų rinkoje d÷l šių sandorių nebus, tačiau, jei bus įgyvendinti įžiebti projektai, rinka 
gali paaugti dar apie 30%. 
Anot p. Mač÷no, pernai sandorių megzta daug, ypač metų pabaigoje, tačiau neaišku, kiek iš jų bus užbaigti. 
„Kadangi ankstesni metai buvo labai blogi ir jie taps lyginamąja baze, tai drąsiai gal÷sime sakyti, kad rinka 
išaugo kartais“, – prognozuoja p. Mač÷nas. 
„Jeigu žiūr÷sime į būsimą BVP augimą, tai atitinkamai aukšti ir įsigijimų rinkos lūkesčiai, nes ekonomikai 
kylant aplinka yra daug patrauklesn÷. Tod÷l natūralu, kad tas procesas tur÷tų suaktyv÷ti. Tai matome ir iš 
savo klientų“, – piešia šviesią ateitį p. Kvedaravičius. 
Vis d÷lto, p. Skibarkos nuomone, nors šiemet „M&A“ rinka Lietuvoje ir augs, ji dar nepasieks 2008 m. lygio. 
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