
Šogad palielinājies uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu skaits

Šogad  Latvijā  notiek  vairāk  uzņēmumu  iegādes  un  apvienošanās  darījumu  nekā  pērn,  liecina 
biznesa portāla "Nozare.lv" veiktā aptauja.

Kā norāda advokātu biroja "Sorainen" Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus, precīzi dati par 
darījumiem neesot  pieejami,  tomēr  jūtams,  ka  salīdzinājumā ar  iepriekšējo  gadu Latvijā  notiek 
vairāk uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu.

"Pozitīvi ir tas, ka arvien lielāka interese un vairāk ziņu ir par potenciāliem darījumiem, kas varētu 
īstenoties tuvākā vai tālākā nākotnē, kas nozīmē, ka gan vietējo, gan ārvalstu investoru interese par 
Latvijas  uzņēmumiem kā  investīciju  objektu  ir  atjaunojusies  un  iepriekšējā  gada  sākumā  bieži 
dzirdētais "nē" Latvijas tirgum pārvērties par "drīzāk jā"," sacīja Berlaus.

Advokātu  biroja  "Liepa,  Skopiņa/Borenius"  partneris  Indriķis  Liepa  par  pašreizējo  tirgu 
raksturojošiem  darījumiem  uzskata,  pirmkārt,  starptautiskus  darījumus,  kuriem  ir  ietekme  uz 
uzņēmumiem  Latvijā,  otrkārt,  darījumus,  kuros  tiek  pārdoti  finansiālās  grūtībās  nonākuši 
uzņēmumi, treškārt, darījumus, kuros industriāli uzņēmumi, kas atrodas ārpus Latvijas, iegādājas 
Latvijas uzņēmumus.

Reklāma

Savukārt Berlaus novērojusi, ka Latvijā vairāk notiek stratēģiskas nozīmes darījumi, kur, izmantojot 
situāciju tirgū, tiek pirkti konkurenti. Tomēr paredzams, ka tuvāk gada beigām varētu palielināties 
arī  privātā  kapitāla  fondu kā  pircēju  aktivitāte  -  šie  fondi  visdrīzāk  izmantos  situāciju,  izdarot 
izdevīgas investīcijas laikā.

Liepa apgalvo, ka vispārējais pārdodamo uzņēmumu cenu līmenis, salīdzinot ar nesenu pagātni, ir 
krities, taču tas neesot viennozīmīgi sakāms par jebkuru pārdodamo uzņēmumu. Cenu līmenis var 
mainīties ne vien objektīvu, no attiecīgā uzņēmuma atkarīgu iemeslu dēļ, bet arī tirgus ietekmē. 
Tādējādi, zūdot pieprasījumam pēc kāda uzņēmuma vai kāda sektora uzņēmumiem kopumā, šāda 
uzņēmuma vai vairāku uzņēmumu iespējamā pārdošanas cena neglābjami krītas, sacīja Liepa.

"Pircēji joprojām atrodas dominējošā lomā, un viņi ir daudz piesardzīgāki nekā pirms pāris gadiem. 
Piemēram,  pašreiz  īpaši  populāri  ir  pirkuma cenas  samaksas  noteikumi,  kur  būtiska cenas  daļa 
atkarīga no uzņēmuma rezultātiem tuvākajā nākotnē pēc darījuma.  Par pirkuma cenu apmēriem 
darījumos Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī diemžēl nav pietiekami daudz salīdzināmu datu, taču 
ASV minētajā  periodā  tiek  ziņots  par  cenu celšanos  aptuveni  par  vienu trešdaļu,  Eiropā  -  par 
aptuveni  7%,  kas  ir  daudz  mazāk,  tomēr  apstiprina  no  pārdevēju  viedokļa  pozitīvu  tendenci," 
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norāda Berlaus.

Speciālisti  norāda,  ka  viens  no  uzņēmumu  pirkšanas  darījumu  bremzējošiem  faktoriem  ir 
ierobežotās un sarežģītās iespējas piesaistīt finansējumu, bet gadījumos, kad finansējumu izdodas 
piesaistīt,  tas  izrādās  pārāk  dārgi.  Liepa  uzsver,  ka  tāpēc  šis  varētu  būt  īstais  laiks  iegādāties 
uzņēmumu,  ja  ir  pieejami  nepieciešamie  finanšu  resursi,  jo,  mainoties  finanšu  pieejamībai, 
visticamāk, mainīsies arī uzņēmumu cenu līmenis.

Tāpat  eksperti  uzsver,  ka  Latvijā  nepietiekami  tiek  izmantota  iespēja  apvienot  uzņēmumus 
reorganizācijas ceļā.

"Daļu vai akciju iegādei nav nepieciešams finansējums, jo apvienošanā iesaistīto uzņēmumu daļas 
vai akcijas tiek apmainītas. Šādi darījumi vidēji prasa vairāk laika un komerclikuma noteikumu dēļ 
ar tiem saistīti papildu riski, taču noteiktos apstākļos darījumos starp konkurentiem ieguvumi varētu 
būt lielāki par riskiem," uzskata Berlaus.


