Specialiosios uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“
prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą

II

SANTRAUKA

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento
XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E
(A.1 – E.7) skirsniuose. Ši Santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į Santrauką pagal šį vertybinių
popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl Santraukoje gali būti Punktų sekos numeravimo
spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti
nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su
prierašu „netaikoma“. Šioje Santraukoje didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi 1.5 skirsnyje Sąvokos ir
sutrumpinimai nurodytas reikšmes.
Punktas Pavadinimas
A.1
Įvadas ir
įspėjimai

A.2

Emitento
sutikimas leisti
naudoti
Prospektą
paskesnio
vertybinių
popierių
perpardavimo ar
galutinio
vertybinių
popierių
platinimo per
finansinius
tarpininkus
atvejais

Punktas Pavadinimas
B.1
Teisinis ir
komercinis
pavadinimas
B.2
Buveinės vieta /
teisinė forma/
teisės aktai /
įsisteigimo šalis
B.5

Grupės
apibūdinimas.
Bendrovės
padėtis Grupėje

A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai
Informacijos atskleidimas
Ši Santrauka nėra prospektas Bendrovės Akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje
ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir
aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir Įtraukimo
atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri išsamiau aptariama Prospekte,
santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą investuoti į Bendrovės Akcijas
antrinėje rinkoje vadovaudamasis visu Prospektu (įskaitant jo pataisas ir priedus), o ne tik
šia Santrauka.
Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekte (ar
šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius
atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Prospekto vertimo išlaidas prieš
pradedant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios
Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra
klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei joje,
skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria
siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.
Netaikoma. Šis Prospektas buvo parengtas išimtinai šiame Prospekte aprašyto Įtraukimo
tikslu. Taigi, jis negali būti naudojamas finansiniams tarpininkams parduodant arba vėliau
perparduodant vertybinius popierius ir (arba) jų galutinio neviešo platinimo atveju.

B skirsnis. Emitentas
Informacijos atskleidimas
Specialioji uždarojo tipo investicinė bendrovė „INVL Technology“ (UTIB „INVL Technology“).
Emitentas yra akcinė bendrovė, veikianti kaip specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinė bendrovė, kurios buveinė registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuva.
Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Akcinių
bendrovių įstatymą, Vertybinių popierių įstatymą ir kitus taikomus Lietuvos Respublikos
teisės aktus.
Emitentas nepriklauso įmonių grupei, kaip tai yra numatyta taikytinuose Lietuvos
įstatymuose, t.y., Emitento nekontroliuoja jokie asmenys, kaip tai yra nurodyta Akcinių
bendrovių įstatyme – nei vienas Bendrovės akcininkas atskirai neturi Bendrovės Akcijų,
kurios suteiktų daugiau nei ½ balsų Bendrovės Visuotiniame susirinkime.
Bendrovė (ankstesnis pavadinimas – AB BAIP grupė) yra investavusi į tokias jos Portfelį
sudarančias bendroves, kurios iki Bendrovės statuso pakeitimo į investicinį subjektą sudarė
Grupę:
Bendrovė
(įsigijimo metai)
UAB „Informatikos pasaulis“ (2007)
UAB „Vitma“ (2007)

Registracijos
šalis
Lietuva
Lietuva

Prospekto sudarymo
dieną
Grupės turimas akcijų
paketas (%)
100
100
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B.6

Asmenys,
tiesiogiai ar
netiesiogiai
turintys
Bendrovės
kapitalo dalį arba
balsavimo teisių
dalį, apie kurią
reikia pranešti
pagal Lietuvos
įstatymus, ir
tokios dalies
dydis.
Pagrindinių
akcininkų
balsavimo teisė.
Bendrovės
tiesioginė arba
netiesioginė
kontrolė

UAB BAIP* (2007)
Lietuva
100
UAB „Acena“* (2008)
Lietuva
100
Norway Registers Development AS
Norvegija
100
(2011)
UAB „NRD“* (2011)
Lietuva
76,50
Norway Registers Development East
Tanzanija
70
Africa Ltd.* (2013)
Infobank Uganda Ltd.* (2014)
Uganda
30
UAB „Etronika“* (2015)
Lietuva
80
UAB NRD CS (2013)
Lietuva
100
UAB „Inventio“ (2014)
Lietuva
100
Norway Register Development Rwanda
Ruanda
100
Ltd.* (2016)
UAB „Algoritmų sistemos“* (2016)
Lietuva
100
UAB „FINtime“ (2016)
Lietuva
100
Andmevara AS (2016)
Estija
100
Andmevara Srl* (2016)
Moldova
100
* Netiesiogiai valdomos Portfelio bendrovės
Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 530 843,09 EUR ir yra padalintas į
12 175 321 paprastąją vardinę Akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Visos
Bendrovės išleistos Akcijos suteikia jų turėtojams lygias balsavimo teises.
Toliau esančioje lentelėje yra pateikta informacija apie Bendrovės akcininkus, kuriems
Prospekto patvirtinimo dieną priklauso daugiau nei 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo:

Akcininkas

Nuosavybės
Nuosavybės
teise tiesiogiai
teise
priklausančių
tiesiogiai
akcijų ir balsų priklausantis
skaičius
procentas, %
2 424 152
19,91
1 910 812
15,69
1 466 421
12,04
909 090
7,47
675 452
5,55
618 745
5,08

Nuosavybės
teise
netiesiogiai
priklausantis
procentas, %
0
0
0
0
(*)
1,53
(**)
19,91

Iš viso,
%

UAB „LJB Investments“
19,91
AB „Invalda INVL“
15,69
Irena Ona Mišeikienė
12,04
AB „Lietuvos draudimas“
7,47
Kazimieras Tonkūnas
7,08
Alvydas Banys
24,99
Šaltinis: Bendrovė
* Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 10 punktą laikoma, kad
Kazimieras Tonkūnas turi savo sutuoktinės (Vidos Juozapavičienės) balsus.
** Pagal Vertybinių popierių įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 6 punktą laikoma, kad Alvydas
Banys turi savo kontroliuojamos UAB „LJB Investments“ balsus.
Toliau nurodyti Bendrovės akcininkai 2014 m. lapkričio 26 d. pasirašė Akcininkų sutartį (kuri
buvo pakeista 2015 m. gegužės 27 d.): UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB
„Lucrum Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė,
Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė, Marius
Leščinskas, Rokas Ralys ir Tomas Šeikus. 2015 m. gruodžio 31 d. Akcininkų sutarties
šalims nuosavybės teise priklausė 68,97% Bendrovės Akcijų.
Pagal nurodytą sutartį UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum
Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis ir Indrė Mišeikytė įsipareigojo
12 mėnesių nuo paskutinio Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (kuris Juridinių asmenų
registre registruotas 2015 m. liepos 8 d.) neparduoti daugiau kaip 50 proc. jų tuo metu
turėtų Akcijų.
Be to, Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė,
Marius Leščinskas, Rokas Ralys ir Tomas Šeikus įsipareigojo apskritai neparduoti tuo metu
turėtų Akcijų 12 mėnesių nuo paskutinio Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (2015 m.
liepos 8 d.).

B.7

Atrinkta istorinė
pagrindinė
finansinė
informacija.
Reikšmingų
Bendrovės

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytas 12 mėnesių įšaldymo (Akcijų
nepardavimo) laikotarpis pasibaigė 2016 m. liepos 8 d., taip pat į tai, kad visi esminiai
Akcininkų sutarties šalių įsipareigojimai buvo tinkamai įvykdyti, Bendrovė neturi informacijos
apie bet kokią Emitento kontrolę.
Toliau esančiose lentelėse pateikiama 2015 m. gruodžio 31 d. atrinkta Bendrovės finansinė
informacija (tūkst. EUR) (paimta iš audituotų metinių finansinių ataskaitų už 2015 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį, įtrauktų į šį Prospektą nuorodos būdu). Bendrovė
laiko, kad po susijungimo ji tęsia AB „INVL Technology“ (Buvusi kontroliuojančioji
bendrovė), kaip investicinio subjekto, veiklą. Todėl palyginamoji finansinė informacija už
laikotarpį, kuris baigėsi 2014 m. gruodžio 31 d., yra buvusios AB „INVL Technology“, kuri
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finansinės būklės
ir veiklos
rezultatų pokyčių,
įvykusių po
atrinktos istorinės
pagrindinės
finansinės
informacijos
laikotarpio,
aprašymas

nutraukė savo veiklą po susijungimo.
2015 m. gruodžio 31 d. 2014 m. gruodžio 31 d.
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Turtas, iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas, iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Įsipareigojimai, iš viso
Nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai, iš viso
Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos

16 961
7 387
24 348

7 828
25
7 853

24 243
105
105

7 847
6
6

24 348

7 853

2015
Tęstinė veikla
Finansinio turto tikrosios vertės grynasis
pokytis
Dividendų pajamos
Palūkanų pajamos
Kitos pardavimo pajamos
Pajamos, iš viso
Veiklos sąnaudos
Veiklos pelnas
Finansinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš
apmokestinimą
Gautas pelno mokestis
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas

2014

2 247

2 920

598
30
260
3 135
(518)
2 617
(168)

2 920
(28)
2 892
-

2 449

2 892

65

-

2 514

2 892

Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos
2015

2014

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos

583
189
6 197

(22)
120
(73)

Grynasis pokytis

6 969

25

25
6 994

25

Likutis laikotarpio pradžioje
Likutis laikotarpio pabaigoje
Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos

Toliau esančiose lentelėse yra pateikta atrinkta AB BAIP grupė (dabar Bendrovė) finansinė
informacija (tūkst. EUR) už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, paimta iš TFAS
finansinių ataskaitų ir dėl patogumo konvertuota į eurus.
Grupė
2014
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Turtas, iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas, iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai
Įsipareigojimai, iš viso

2013

Bendrovė
2014

2013

15 100
371
15 471

4 693
4 866
9 559

15 100
371
15 471

4 567
42
4 609

11 921

2 287

11 921

668

1 143

323

1 143

1 030

2 407

6 948

2 407

2 910

3 550

7 271

3 550

3 940

3

Specialiosios uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“
prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą

Nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai, iš viso
Šaltinis: Bendrovė

15 471

9 559

15 471

4 609

AB BAIP grupė (dabar Bendrovė) bendrųjų pajamų ataskaita už 2014 m. ir 2013 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius laikotarpius, paimta iš TFAS finansinių ataskaitų ir dėl
patogumo konvertuota į Eurus, pateikta toliau esančioje lentelėje.
Bendrųjų pajamų ataskaita
Grupė
2014
2013
Tęstinė veikla
Bendrasis pelnas
Veiklos pelnas (nuostolis)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas
(nuostolis) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis (sąnaudos)
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas
(nuostolis)
Priskirtina:
Kontroliuojančiosios bendrovės
akcininkams
Kontrolės nesuteikiančioms dalims
Kitos bendrosios pajamos už ataskaitinį
laikotarpį atėmus pelno mokestį
BENDROSIOS PAJAMOS (NUOSTOLIS)
IŠ VISO, UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ,
ATĖMUS PELNO MOKESTĮ
Šaltinis: Bendrovė

4 167
9 785

3 402
899

260
11 076

171
(15)

9 467

486

10 688

(337)

(172)

(79)

70

56

9 295

407

10 757

(281)

9 301

400

-

-

(6)
9 295

7
407

-

-

12

(26)

-

-

9 307

382

10 757

(281)

Grupė
2014
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos
Grynieji pinigų srautai iš investicinės
veiklos
Grynieji pinigų srautai iš finansinės
veiklos
Valiutų kursų įtaka
Grynasis pokytis
Likutis laikotarpio pradžioje
Likutis laikotarpio pabaigoje
Šaltinis: Bendrovė

Bendrovė
2014
2013

Bendrovė
2014
2013

2013

2 236

(320)

(11)

185

(1 239)

(218)

422

(191)

(1 248)

(79)

(352)

(5)

(251)
324
73

(87)
(704)
1 028
324

59
14
73

(12)
26
14

Toliau esančiose lentelėse pateikiama atrinkta finansinė 2014 m. gruodžio 31 d. Buvusios
kontroliuojančiosios bendrovės informacija pagal 2014 metų audituotas finansines
ataskaitas, pateikiant finansinės būklės ataskaitą, bendrųjų pajamų ir pinigų srautų
ataskaitas.
2014 m. gruodžio 31 d.
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte pagal
pelną ar nuostolį
Ilgalaikis turtas, iš viso
Trumpalaikis turtas
Pinigai ir jų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas, iš viso
Turtas, iš viso
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas, iš viso
Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso
Įsipareigojimai, iš viso
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso
Šaltinis: Bendrovė

7 828
7 828
25
25
7 853
7 847
6
6
7 853

2014
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Pajamos
Finansinio turto tikrosios vertės grynieji pokyčiai
Grynosios pajamos, iš viso
Veiklos sąnaudos, iš viso
Veiklos pelnas
Pelnas prieš pelno mokestį
Pelno mokesčio sąnaudos
BENDROSIOS PAJAMOS PER METUS, IŠ VISO
Šaltinis: Bendrovė

2 920
2 920
(28)
2 892
2 892
2 892

2014

B.8

B.9

Atrinkta
pagrindinė
formali finansinė
informacija
Pelno prognozė

B.10

Istorinės
finansinės
informacijos
išlygos,
nurodytos audito
ataskaitoje

B.34

Investavimo
tikslas ir politika,
įskaitant
investavimo
apribojimus su
naudojamų
priemonių aprašu

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos
Valiutų kursų įtaka
Grynasis pokytis
Likutis laikotarpio pradžioje
Likutis laikotarpio pabaigoje
Šaltinis: Bendrovė
Netaikoma. Prospekte nėra pateikta formalios finansinės informacijos.

(22)
120
(73)
25
25

Netaikoma. Emitentas nepriėmė sprendimo įtraukti pelno prognozių arba preliminaraus
pelno į Prospektą.
Netaikoma. Auditorių išvadose dėl istorinės finansinės informacijos, įtrauktos į šį Prospektą
nuorodos būdu, nėra jokių išlygų.

Investavimo tikslo ir politikos aprašymas
Bendrovės paskirtis yra kaupti ir investuoti akcininkų lėšas, siekiant racionalizuoti investicijų
portfelio struktūrą (įskaitant Operacinių įmonių valdymo tobulinimą, Operacinių įmonių
tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą ir kt.); vykdyti investavimo ir reinvestavimo į
Operacines įmones veiklą; vykdyti kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos
priežiūrą.
Diversifikuodama investicijas ir valdydama riziką Valdymo įmonė siekia sumažinti riziką ir
užkirsti kelią galimam investicijų vertės sumažėjimui bei sukurti vertę parinkdama
investavimo objektus bei pasinaudodama kitų rinkos dalyvių patirtimi.
Bendrovės siekiamas tikslas – uždirbti grąžą akcininkų naudai iš investicijų į Operacines
įmones, kurios yra registruotos ar vykdo veiklą Europos Sąjungos (Europos ekonominės
erdvės) valstybėse narėse, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
valstybėse narėse bei Izraelyje. Aiškumo dėlei, Operacinės įmonės gali kontroliuoti/įsigyti
įmones kitose nei šioje pastraipoje nurodytose šalyse, tačiau tai nėra laikoma Operacinės
įmonės veiklos vykdymu už šioje pastraipoje nurodytų valstybių ribų.
Valdymo įmonė ne mažiau kaip 70 proc. Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės tiesiogiai ar
naudodamasi SPV investuos į Operacinių įmonių, kurių registracijos ir (arba) veiklos vieta
yra kaip nurodyta pirmiau esančioje pastraipoje, akcijų paketus, leidžiančius Operacines
įmones kontroliuoti arba daryti joms reikšmingą įtaką (sudarius akcininkų sutartį ar veikiant
kartu su kitais investuotojais ar įmonių vadovybe).
Investuojant tiesiogiai ar naudojantis SPV, Valdymo įmonė (Bendrovės vardu) prisidės prie
įmonių plėtojimo ir vertės kūrimo, t. y. sieks tokių įmonių veiklos plėtros, efektyvesnio jų
valdymo ir turimų išteklių paskirstymo bei optimalių tokių įmonių veiklos procesų, leidžiančių
tikėtis sėkmingos plėtros, rinkos dalies didėjimo, pelningumo didėjimo bei kitų veiksnių,
apimančių ilgalaikę tokių įmonių veiklą, tikslų įgyvendinimą. Valdymo įmonė Bendrovės turtą
į Operacines įmones investuos apibrėžtam laikotarpiui, siekiant jų vertybinius popierius
pelningai (dėl įmonių vertės padidėjimo) parduoti Bendrovės veiklos termino metu. Valdymo
įmonė gali priimti sprendimą papildomus 2 metus po Investavimo laikotarpio pabaigos
investuoti Bendrovės lėšas į jau turimas Operacines įmones.
Siekdama padidinti grąžą iš investicijų ir užtikrinti investicijų priežiūrą, Valdymo įmonė sieks
dalyvauti Operacinių įmonių valdyme kaip patariamojo organo, įmonės valdymo organo
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narys arba kita, priklausiančia nuo konkrečios įmonės veiklos specifikos ir geografijos,
forma. Valdymo įmonė, pasitelkdama savo žmogiškuosius išteklius, įdirbį rinkoje ir
profesionalių kontaktų tinklą, esant poreikiui į Operacinių įmonių valdymo organus deleguos
atitinkamos srities nepriekaištingos reputacijos profesionalus, siekdama užtikrinti strateginių
tikslų įgyvendinimą ir Operacinių įmonių potencialo išnaudojimą.
Siekiant Bendrovės veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Valdymo įmonės valdybos
sprendimu sudarytas Investicinis komitetas. Investicinį komitetą sudaro 4 (keturi) nariai,
kurie yra Valdymo įmonės atstovai.
Investicinio komiteto nariai skiriami ir atšaukiami iš pareigų Valdymo įmonės valdybos
sprendimu. Visoms Bendrovės (tiesiogiai į Operacinę įmonę arba per SPV) investicijoms ir
jų pardavimui turi būti gautas Investicinio komiteto pritarimas.
Investicinio komiteto sudarymo tvarką, atsakomybę, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir
procedūras nustato Investicinio komiteto nuostatai.
Siekiant Bendrovės veiklos efektyvumo, Valdymo įmonės valdybos sprendimu gali būti
sudaromas Patariamasis komitetas (šiuo metu nesuformuotas). Patariamojo komiteto
tikslas yra užtikrinti įvairių sričių, į kurias gali būti investuotas Bendrovės turtas (tiesiogiai į
Operacinę įmonę arba per SPV), žinių turėjimą ir specifikos išmanymą. Patariamasis
komitetas teikia savo nuomonę ir išvadas Investiciniam komitetui dėl Bendrovės investicijų.
Patariamojo komiteto sudarymo tvarką, atsakomybę, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką
ir procedūras nustato Patariamojo komiteto nuostatai.
Įstatuose, kurie įtraukti į šį Prospektą nuorodos būdu, įtvirtinta Bendrovės turto investavimo
strategija gali būti keičiama atitinkamai pakeičiant Įstatus Visuotinio susirinkimo sprendimu.
Iš esmės keičiant Bendrovės investavimo strategiją apie tai visiems akcininkams turi būti iš
anksto pranešta raštu ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius. Šiais atvejais akcininkams privalo
būti sudaryta galimybė per pakankamą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2
mėnesiai nuo tinkamo akcininkų informavimo apie numatomą Bendrovės investavimo
strategijos keitimą, pareikalauti išpirkti jiems priklausančias Akcijas be papildomų
atskaitymų (Akcijų išpirkimas vykdomas pagal Įstatuose numatytą procedūrą). Apie šią teisę
akcininkai turi būti informuojami pateikiant pranešimą apie planuojamą Bendrovės
investavimo strategijos keitimą.
Bendrovės investavimo objektas (-ai) (tiek tiesiogiai valdomas, tiek valdomas naudojantis
SPV) gali būti perleistas (-i) tik gavus išankstinį Depozitoriumo sutikimą. Šioje pastraipoje
nurodytų Depozitoriumo sutikimų nereikia, jeigu yra perleidžiamas Operacinės įmonės
turtas, kurios nuosavybės vertybinius popierius saugo Depozitoriumas.
Galima tiesioginė Bendrovės investavimo objektų nuosavybė bei SPV vertybinių popierių
nuosavybė. Investuojant per SPV Depozitoriumui teikiami visi su investicijomis į SPV susiję
dokumentai, kad Depozitoriumas galėtų atlikti teisės aktuose numatytas savo funkcijas.
Bendrovė nenaudoja lyginamojo indekso.
Investavimo apribojimai
Valdymo įmonė valdys Bendrovės investicinių priemonių portfelį laikydamasi šių pagrindinių
diversifikavimo principų (Bendrovės investicinių priemonių portfelio atitiktis toliau
nurodytiems principams bus pasiekta per ketverius metus nuo dienos, kai LB išdavė leidimą
patvirtinti Bendrovės steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą):
1. Ne daugiau kaip 30% Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama:
1.1. į vienos steigiamos naujos įmonės perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos
priemones ir (ar) veikiančios įmonės išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų
rinkos priemones, kurie nėra įtraukti į rinkos, kuri pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą
yra laikoma reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje, prekybos sąrašą;
1.2. į vienos steigiamos naujos įmonės perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos
priemones ir (ar) veikiančios įmonės išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų
rinkos priemones, kurie nėra įtraukti į prekybą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
valstybėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei
prieinamoje rinkoje.
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2. Ne daugiau kaip 30% Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės gali būti investuojama:
2.1. į vieno asmens išleistus indėlius ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui, kuriuos
pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Sąjungos
valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau
griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje;
2.2. į išvestines finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos
sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą 1.1 – 1.2 pirmiau esančiose pastraipose
nurodytose rinkose ir kuriose kita šalis sandoriuose, sudarytuose už 1.1 – 1.2 pirmiau
esančiose pastraipose nurodytų rinkų ribų, atitinka LB nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma
riziką ribojanti priežiūra ir kurias kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti
ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte;
2.3. į vieno asmens išleistus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 141 str. 4 p.
numatytus investavimo objektus, įskaitant ir uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų
investicinius vienetus ir (ar) akcijas, jei tokių kolektyvinio investavimo subjektų investavimo
strategija, investicijų diversifikavimui keliami reikalavimai bei veiklos terminas atitinka
Bendrovės investavimo strategiją, investicijų diversifikavimui keliamus reikalavimus bei
Bendrovės veiklos terminą arba Bendrovė turės galimybę bet kuriuo metu susigrąžinti
padarytas investicijas;
2.4. į vieno asmens išleistus kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir (ar)
akcijas, jei šie kolektyvinio investavimo subjektai atitinka toliau nurodytas sąlygas:
2.4.1. subjektų vienintelis tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti
asmenų lėšas ir padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius
popierius ir (ar) numatytą likvidų turtą ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti
išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus, šie subjektai yra licencijuoti Lietuvos
Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje ar
licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta
Europos Sąjungoje, o LB bendradarbiauja su atitinkama kitos valstybės narės ar trečiosios
šalies priežiūros institucija;
2.4.2. subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir
turto neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta negu pagal
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nustatyta suderintiesiems kolektyvinio
investavimo subjektams;
2.4.3. subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų
turtą ir įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį;
2.4.4. ne daugiau kaip 10 procentų jų grynųjų aktyvų, vadovaujantis jų steigimo
dokumentais, gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius
vienetus ar akcijas.
Aiškumo dėlei, bendra pirmiau esančiuose 1 ir 2 punktuose nurodytų investicijų į vieno
asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius
ir įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu,
suma negali būti didesnė nei 30 procentų Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės.
Bendrovės turtas nebus investuojamas į įmonių perleidžiamuosius vertybinius popierius ar
pinigų rinkos priemones, kurie yra įtraukti į rinkos, kuri pagal Finansinių priemonių rinkų
įstatymą yra laikoma reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos
Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) valstybėje narėje, prekybos sąrašą ar įmonių
perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kurie yra įtraukti į prekybą
kitoje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje,
pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje.
Bendrovės investicijų portfelis 4 metus nuo dienos, kai LB išdavė leidimą patvirtinti jos
steigimo dokumentus ir pasirinkti Depozitoriumą (LB šį leidimą išdavė 2016 m. liepos 14 d.),
gali neatitikti nustatytų diversifikavimo reikalavimų. Visais atvejais teisė nesilaikyti nustatytų
diversifikavimo reikalavimų nepanaikina Valdymo įmonės pareigos Bendrovės turtą
investuoti laikantis pirmiau nustatytų reikalavimų.
Prospekto sudarymo dieną investicijos į UAB BAIP (per SPV UAB „Vitma“) viršija 30
procentų Bendrovės Grynųjų aktyvų vertės. Išskyrus tai, Bendrovei nėra žinoma apie jokius
kitus pirmiau išdėstytų reikalavimų neatitikimus.
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B.35

Skolinimosi ir
(arba) sverto
apribojimai

B.36

Reguliavimas ir
priežiūros
institucijos
pavadinimas
Informacija apie
tipinį
investuotoją,
kuriam skirtas
kolektyvinio
investavimo
subjektas
Kai daugiau kaip
20 proc. bendro
turto gali: a) būti
tiesiogiai arba
netiesiogiai
investuota į
vienintelį
pagrindinį turtą
arba b) būti
investuota į vieną
ar kelis
kolektyvinio
investavimo
subjektus,
galinčius daugiau
kaip 20 %
bendrojo turto
investuoti į kitus
kolektyvinio
investavimo
subjektus arba c)
priklausyti nuo
bet kurios
sandorio šalies
kreditingumo
arba mokumo,
turėtų būti
atskleista
subjekto
tapatybė, kartu
apibūdinant
poziciją (pvz.,
sandorio šalis) ir
pateikiant
informaciją apie
rinką, kurioje jo
vertybiniai
popieriai įtraukti į
prekybos sąrašą

B.37

B.38

B.39

Kai kolektyvinio

Jei praėjus pirmiau nurodytam terminui investavimo reikalavimai yra pažeidžiami dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kuo greičiau,
bet ne vėliau kaip per vienerius metus. Šis terminas gali būti ilgesnis tik išskirtiniais atvejais,
kai Valdymo įmonė negali ištaisyti padėties dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. Tokiu
atveju, pasibaigus vienerių metų terminui, Valdymo įmonė privalo nedelsdama raštu apie
susidariusią padėtį ir jos priežastis pranešti LB. Pranešime taip pat turi būti nurodytas
planuojamas reikalavimo įvykdymo terminas.
Esant poreikiui Bendrovės vardu (įkeičiant arba neįkeičiant turtą) gali būti skolinamasi lėšų
siekiant papildomai finansuoti Bendrovės (ar naudojantis SPV kontroliuojamų bendrovių)
įsigyjamus investavimo objektus ir tokiu būdu siekti didesnės investicinės grąžos. Valdymo
įmonė gali priimti sprendimą Bendrovės vardu skolintis iki 80 procentų paskolos sutarties
sudarymo dieną buvusių Grynųjų aktyvų vertės (imant paskutinę Įstatuose numatyta tvarka
nustatytą ir paskelbtą Grynųjų aktyvų vertę). Bendrovės paskolos sutartys turi pasibaigti
likus ne mažiau nei 3 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino ar pratęsto veiklos termino
pabaigos.
Šio Prospekto sudarymo dieną Bendrovė nėra pasiskolinusi jokių lėšų.
Emitentas vykdo veiklą kaip specialioji uždaro tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė,
kuriai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir privataus kapitalo investicinei bendrovei su
kintamu kapitalu, jei Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas nenurodo kitaip. Emitento
veiklą prižiūri LB.
Investicijos į Bendrovę yra susijusios su didesne nei vidutine, ilgalaike rizika. Pagal
pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą Bendrovės Akcijos patenka į
aukščiausios rizikos (7-ą) grupę. Todėl Bendrovės Akcijos tinkamos tik tiems
investuotojams, kurie siekia didesnės ilgalaikės grąžos, bet gali sau leisti prisiimti didesnę
nei vidutinė riziką, įskaitant investuoto kapitalo praradimą.
Bendrovės turto pasiskirstymas 2015 m. gruodžio 31 d. pateikiamas toliau esančioje
lentelėje:
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinis turtas,
vertinamas tikrąja verte:
UAB „Vitma“ grupė
NRD grupė
UAB NRD CS
Trumpalaikės paskolos
Grynieji pinigai ir jų
ekvivalentai
Kitas trumpalaikis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Turtas, iš viso
Įsipareigojimai, iš viso
Grynasis turtas, iš viso
Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos

tūkst. EUR

% viso turto

16 955

69,64%

11 474
3 708
1 773
83

47,13%
15,23%
7,28%
0,34%

6 994

28,73%

310
6
24 348

1,27%
0,02%
100,00%

(105)
24 243

0,43%
99,57%

Vienintelė Portfelio bendrovė, kuri viršija 20 proc. ribą, yra UAB BAIP (kontroliuojama per
SPV UAB „Vitma“). 2015 m. gruodžio 31 d. ši Portfelio bendrovė sudarė daugiau kaip 40
proc. Bendrovės turto.
UAB BAIP yra kritinės IT infrastruktūros bendrovė, teikianti informacinių sistemų atsparumo
ir mobilumo paslaugas didžiausioms IT naudojančioms įmonėms ir viešojo sektoriaus
organizacijoms. BAIP turi sertifikatus ir kompetencijas, kurių reikia bendradarbiaujant su
visame pasaulyje pripažintais partneriais technologijų sektoriuje, kritinės IT infrastruktūros,
spausdinimo sprendimų ir sprendimų naudotojams srityse. Bendrovė yra pripažintas
strateginės IT infrastruktūros architektas, kuris specializuojasi vykdyti stambius vietinius ir
tarptautinius projektus ir padeda organizacijoms užsitikrinti jų verslo tęstinumo procesus.
BAIP turi ekspertinės patirties projektuojant puikiai veikiančias kompiuterines sistemas,
debesų kompiuterijos ir atviros architektūros duomenų centrų virtualizavimą, taip pat
įgyvendinant ilgalaikius didelio pajėgumo multidimensinius duomenų saugojimo
sprendimus. BAIP siūlo technologiškai unikalius ir naudotojams patogius sprendimus,
tobulindama savo klientų verslo procesus, siūlydama visiškai valdomas paslaugas,
teikiamas pagal susitarimus dėl paslaugų teikimo lygio. Bendrovė turi platų įgaliotų IT
paslaugų teikėjų tinklą Baltijos šalyse ir Rytų Afrikoje.
Netaikoma, kadangi Emitentui neleidžiama investuoti daugiau kaip 40 % savo bendro turto į
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B.40

investavimo
subjektas gali
investuoti
daugiau kaip 40
proc. savo
bendro turto į kitą
kolektyvinio
investavimo
subjektą, trumpai
paaiškinti: a)
poziciją,
pagrindinio
kolektyvinio
investavimo
subjekto
tapatybę, taip pat
pateikti
informaciją, kurią
santraukos rašte
turėtų pateikti tas
kolektyvinio
investavimo
subjektas, arba
b) pagrindinio
kolektyvinio
investavimo
subjekto
tapatybę, kai
pagrindinio
kolektyvinio
investavimo
subjekto išleisti
vertybiniai
popieriai jau
įtraukti į prekybos
reguliuojamoje
arba lygiavertėje
rinkoje sąrašą
Emitento
paslaugų teikėjų
apibūdinimas,
įskaitant
didžiausius
mokamus
mokesčius

kitą kolektyvinio investavimo subjektą.

Bendrovės patiriamas išlaidas, kurios gali būti dengiamos iš Bendrovės turto, sudaro:
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis (toliau – Valdymo mokestis). Valdymo
mokestis už visą kalendorinį metų ketvirtį Investavimo laikotarpiu yra 0,625 proc., o
jam pasibaigus – 0,5 proc. nuo Bendrovės vidutinės svertinės kapitalizacijos.
Valdymo mokestis už Investavimo laikotarpį išmokamas tokia tvarka: 80 proc.
išmokama per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam metų ketvirčiui; 20 proc.
išmokamas Valdymo įmonei išmokant Sėkmės mokestį;
išlaidos, susijusios su Depozitoriumo teikiamomis paslaugomis. Pagal
Depozitoriumo paslaugų sutartį minimali mokama suma už paslaugas per ketvirtį yra
5 000 EUR, o viršutinė riba yra nustatyta tokia, jog metinės išlaidos susijusios su
Depozitoriumo paslaugomis negali viršyti 0,2 proc. vidutinės metinės Bendrovės
Grynųjų aktyvų vertės;
atlyginimas turto ir verslo vertintojams;
Bendrovės apskaitos, Akcijų vertės nustatymo paslaugų išlaidos;
išlaidos, susijusios su investavimo objektų įsigijimu, valdymu ir realizavimu;
konsultacinės išlaidos;
prospektų ir Įstatų parengimo bei jų keitimo išlaidos;
išlaidos, susijusios su licencijų ir leidimų gavimu bei keitimu;
išlaidos, susijusios Bendrovės Akcijų Įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir
atlyginimas reguliuojamos rinkos operatoriui už jo teikiamas paslaugas;
išlaidos, susijusios su LCVPD teikiamomis paslaugomis;
išlaidos notarams ir registrams;
su Bendrovės vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos ir kt.

Papildomai Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis Įstatuose, kurie įtraukiami į
Prospektą nuorodos būdu, nustatyta tvarka. Sėkmės mokestis, jo ir Valdymo mokesčio
diskontavimo išlaidos į toliau esančioje pastraipoje nurodytą didžiausią išlaidų dydį
neįskaičiuojamas.
Iš Bendrovės turto dengiamų ir su Bendrovės veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys
4 proc. Bendrovės vidutinės metinės Grynųjų aktyvų vertės. Bendrovės vidutinei metinei
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B.41

B.42

Investicijų
valdytojo,
investicijų
konsultanto,
investicijų
saugotojo,
patikėtinio ar
patikos valdytojo
(įskaitant
perduotų
saugojimo teisių
susitarimus)
tapatybė ir
reguliavimo
apibūdinimas
Aprašymas dėl
Grynosios turto
vertės nustatymo
periodiškumo ir
dėl to, kaip apie
tokią Grynąją
turto vertę
informuojami
investuotojai

Grynųjų aktyvų vertei sumažėjus iki 2,5 mln. EUR ir mažiau, iš Bendrovės turto dengiamų ir
su Bendrovės veikla susijusių išlaidų bendra suma neviršys 100 000 EUR.
Investicijų valdytojas (Valdymo įmonė), kuris valdo Emitento turtą, yra UAB „INVL Asset
Management“, licencijuota turto valdymo įmonė (turinti LB išduotą valdymo įmonės licenciją
Nr. VĮK-005), įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens
kodas 126263073, kurios buveinė registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuva.
Saugotojas (Depozitoriumas), kuris saugo Bendrovės turtą, yra AB SEB bankas, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas
112021238, kurios buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva, turinti
banko licenciją Nr. 2, išduotą LB.

Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas atliekamas paskutinei kalendorinio metų ketvirčio dienai
ir nustatyta verte paskelbiamas (i) už pirmą kalendorinių metų ketvirtį ir pirmus tris
kalendorinių metų ketvirčius – ne vėliau nei per vieną mėnesį po atskaitinio ketvirčio
pabaigos; (ii) už pusę metų – ne vėliau nei per 2 mėnesius po atskaitinio pusmečio
pabaigos; (iii) už metus – ne vėliau kaip per 4 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos per
vertybinių popierių biržos Nasdaq informacinę sistemą, taip pat pateikiamas Bendrovės ir
Valdymo įmonės tinklalapiuose.
Valiuta, kuria skaičiuojama Grynųjų aktyvų vertė, yra Euras. Grynųjų aktyvų vertė yra
apskaičiuojama iš Bendrovės turto atimant įsipareigojimus, įskaitant Valdymo mokesčio
įsipareigojimus ir Sėkmės mokesčio įsipareigojimus.
Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas turi būti grindžiamas tikrąja verte įvertintomis
Bendrovės turto ir įsipareigojimų vertėmis. Tikroji vertė yra vertė, už kurią vertinimo dieną
būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos
dalyvių. Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimai atliekami remiantis nepriklausomo verslo
vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, nustatytomis Operacinių įmonių vertėmis
(tiesiogiai ar įtraukiant SPV). Verslo vertintojas turi atitikti Valdymo įmonės apskaitos
politikos ir Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse ir teisės aktuose numatytus
kvalifikacijos, skaidrumo ir patirties reikalavimus.
Bendrovės turtas nepriklausomo vertintojo turi būti vertinamas ne rečiau nei kartą per
metus. Vėlesniais ketvirčiais, jei Portfelio bendrovių verslo perspektyvoje ir rezultatuose
nebus jokių reikšmingų pokyčių, Portfelio bendrovių vertė bus koreguojama pridedant
uždirbtą pelną (arba atimant patirtus nuostolius) ir atimant visus Bendrovei atliktus
paskirstymus.
Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas detalizuojamas Valdymo įmonės apskaitos politikos ir
Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimo taisyklėse.

B.43

B.44

Sudėtinio
kolektyvinio
investavimo
subjekto atveju
pateikiamas
pareiškimas apie
bet kokius
kryžminius
įsipareigojimus,
galinčius atsirasti
tarp klasių ar
investicijų į kitą
kolektyvinio
investavimo
subjektą
Jei kolektyvinio
investavimo
subjektas
nepradėjo veiklos

Bendrovei neleidžiama investuoti į turtą, įtrauktą į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus,
todėl dauguma turto yra į sąrašus neįtrauktas 3 lygmens turtas. Į sąrašus įtraukti vertybiniai
popieriai naudojami iš esmės likvidumo valdymo tikslu ir vertinami pagal LB nustatytas
taisykles.
Netaikoma, kadangi Emitentas veikia kaip specialusis kolektyvinio investavimo subjektas, o
ne kaip sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas.

Netaikoma.
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B.45

ir iki registracijos
dokumento datos
neparengta jokių
finansinių
ataskaitų, tai
atitinkamai
nurodoma
Kolektyvinio
investavimo
subjekto portfelio
apibūdinimas

AB „INVL Technology“ (Bendrovė) veikia kaip investicinis subjektas ir siekia investuoti lėšas
vien kapitalo padidinimo ir investicinių pajamų gavimo tikslu. Bendrovė aktyviai ieško įsigyti
naujų objektų ir siekia pagerinti savo investicinio portfelio struktūrą. Bendrovė užima aktyvią
poziciją numatant Portfelio bendrovių strateginius tikslus, sudarant ir prižiūrint valdymo
komandas, verslo plėtros, įsigijimų strategijos ir biudžeto sudarymo procesus. Be to,
Bendrovė nuolat stebi kapitalo struktūrą, savo Portfelio bendrovių vertę ir priima sprendimus
dėl vertę maksimaliai padidinančių išėjimo schemų, dividendų mokėjimo. Bendrovė taip pat
siekia prižiūrėti Portfelio bendrovių ekonominę ir finansinę veiklą bei nustato ataskaitų
teikimo vadovybei ir įmonių valdymo standartus.
Šiuo metu didžiausios ir svarbiausios Bendrovės investicijos yra investicijos į Lietuvoje ir
Norvegijoje registruotas bendroves. Tai – UAB BAIP (per SPV UAB „Vitma“), Norway
Registers Development AS (su dukterinėmis įmonėmis Norway Registers Development
East Africa Ltd., Infobank Uganda Ltd., UAB „Etronika“, NRD Rwanda Ltd.), UAB NRD CS,
neseniai įsigyta UAB „Algoritmų sistemos“ (per SPV UAB „Inventio“), UAB „FINtime“
(įsteigta 2016 m.), Andmevara AS ir jos dukterinė įmonė Andmevara Srl.
Visų Bendrovės investicijų vertinimas (investicijų tikroji vertė) pateikiama toliau:
Subjektas, tūkst. EUR*

2015 m.
gruodžio 31 d.
11 474
3 708
1 773
0

2015 m. vasario
9 d.**
12 800
400
700
1 000
0

2014 m. gruodžio
31 d.
7 826
0

0
16 955

2
14 902

2
7 828

UAB BAIP grupė
UAB „Vitma“ grupė***
UAB „Acena“
NRD grupė****
UAB NRD CS
UAB „Informatikos
pasaulis“
UAB „Inventio“
Iš viso
Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos

* Jei Portfelio bendrovės vertė suapvalinus yra nulis, nurodoma „0“, tuo tarpu, jei investicija
neegzistavo ataskaitiniu laikotarpiu, nurodoma „-“.
** Investicijų vertė susijungimo dieną.
*** 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Vitma“ grupę sudarė UAB „Vitma“ kartu su jos
kontroliuojamomis įmonėmis – UAB BAIP ir UAB „Acena“; 2015 m. vasario 9 d. Bendrovė
tiesiogiai kontroliavo UAB „Acena“.
**** 2015 m. gruodžio 31 d. NRD grupę sudarė Norway Registers Development AS kartu su
jos kontroliuojamomis įmonėmis – UAB „NRD“, UAB „Etronika“ ir Norway Registers
Development East Africa Ltd bei su ja susijusi įmonė Infobank Uganda Ltd.
Bendrovės turto pasiskirstymas pateikiamas toliau:
2015 m. gruodžio 31 d.
Finansinis turtas,
vertinamas tikrąja verte:
UAB „Vitma“ grupė
NRD grupė
UAB NRD CS
Trumpalaikės paskolos
Grynieji pinigai ir jų
ekvivalentai
Kitas trumpalaikis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Turtas, iš viso
Įsipareigojimai, iš viso
Grynasis turtas, iš viso

tūkst. EUR

% viso turto

16 955

69,64%

11 474
3 708
1 773
83

47,13%
15,23%
7,28%
0,34%

6 994

28,73%

310
6
24 348

1,27%
0,02%
100,00%

(105)
24 243

0,43%
99,57%
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Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos

B.46

Naujausia
informacija apie
vertybinių
popierių vieneto
grynąją turto
vertę (jei
taikoma)

Punktas Pavadinimas
C.3
Išleistų ir visiškai
apmokėtų, taip
pat išleistų, bet
nevisiškai
apmokėtų akcijų
skaičius. Akcijos
nominali vertė
C.7
Dividendų
mokėjimo tvarka

2015 m. gruodžio 31 d. išleistų Akcijų skaičius buvo 12 175 321, Bendrovės Grynoji aktyvų
vertė buvo 24 243 tūkst. EUR, vienai Akcijai tenkanti Grynoji aktyvų vertė buvo 1,99 EUR.

C skirsnis. Vertybiniai popieriai
Informacijos atskleidimas
Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 530 843,09 EUR ir jis yra padalintas
į 12 175 321 paprastąją vardinę Akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR.
Prospekto dieną visos išleistos Akcijos yra visiškai apmokėtos ir Bendrovė nėra išleidusi
kitokio tipo akcijų.

Bendrovė neturi patvirtintos dividendų mokėjimo tvarkos ir jokių dividendų mokėjimo
apribojimų. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo akcininkams yra priimamas Visuotinio
susirinkimo sprendimu.
Dabartinis Bendrovės ir Portfelio bendrovių prioritetas buvo naudoti pelną labiau plėtrai, o
ne dividendų išmokėjimui ir praėjusius pilnus dvejus finansinius metus ji dividendų
nemokėjo.
Įstatai (jų X dalis), kurie įtraukti į šį Prospektą nuorodos būdu, numato tokias dividendų
mokėjimo taisykles:
Sprendimą dėl dividendų išmokėjimo priima Visuotinis susirinkimas atsižvelgdamas į
Valdymo įmonės pateiktas rekomendacijas.
Išmokant tarpinius dividendus, ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki sprendimo paskirti
dividendus priėmimo, privalo būti sudarytas ir auditoriaus patikrintas Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinys.
Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per vieną mėnesį nuo Visuotinio susirinkimo
sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kuomet Valdymo
įmonė vadovaudamasi Įstatais priima sprendimą atidėti dividendų išmokėjimą.
Valdymo įmonė motyvuotu sprendimu gali atidėti dividendų išmokėjimą, jeigu dividendų
išmokėjimas:
–
–
–

sąlygotų, kad būtų pažeisti reikalavimai, keliami Bendrovės investicijų
diversifikavimui; arba
keltų pavojų Bendrovės finansų tvarumui; arba
keltų riziką tinkamam Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų vykdymui arba keltų riziką,
kad Bendrovė galėtų neužbaigti pradėtų įgyvendinti Operacinių įmonių įsigijimo ar
papildomo investavimo į Operacines įmones sandorių (sandorio įgyvendinimas šiuo
atveju suprantamas kaip procesas nuo derybų su kontrahentu pradėjimo iki sandorio
užbaigimo (įvykdymo)).

Valdymo įmonė privalo priimti atitinkamą sprendimą ir atnaujinti dividendų išmokėjimą
užtikrinant, kad dividendai akcininkams būtų išmokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
to momento, kuomet išnyko pagrindai, sąlygoję dividendų išmokėjimo sustabdymą, tačiau
bet kuriuo atveju dividendų išmokėjimas negali būti atidėtas daugiau kaip vieneriems
metams po atitinkamo Visuotinio susirinkimo sprendimo dėl dividendų išmokėjimo priėmimo
dienos.
Akcininkams mokėtini dividendai pervedami į akcininkų nurodytas sąskaitas arba (jei
akcininko duomenys nėra žinomi) – į depozitinę sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
Bendrovė dividendus išmoka Eurais. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie
Visuotinio susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar
kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
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Punktas Pavadinimas
D.2
Pagrindinė rizika,
būdinga
Emitentui

D skirsnis. Rizika
Informacijos atskleidimas
Rizikos veiksniai, būdingi Bendrovei ir jos Portfelio bendrovėms:
Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu. 2016 m. liepos
14 d. Bendrovei gavus LB Licenciją, Bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių
bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki
Licencijos gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl
Bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., Bendrovė gali
investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi Bendrovės investavimo strategijos reikalavimų,
kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi Bendrovei dėl investicijų, jų
diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, Bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų
periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti Bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat
investicijos į Bendrovės (turinčios Licenciją) Akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine,
ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to,
paminėtina, kad Bendrovės Akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti,
kad Bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų Akcijas. Tačiau Bendrovės akcininkas turi
galimybę parduoti Bendrovės Akcijas antrinėje rinkoje.
Technologijų rinkos pokyčių rizika. Informacinių technologijų verslas bei su
informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad
dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti Bendrovės investicijų vertė ar Bendrovės
investavimo objektų investicinė grąža, Bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir
(ar) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Bendrovės investicijos nebus pelningos ir (ar) jų
vertė sumažės.
Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika. Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi
priklausys nuo Bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat
Valdymo įmonėje už Bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo
minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys darbuotojai valdys
Bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą
Bendrovės veiklos terminą.
Atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ rizika. AB „INVL Technology“ (Buvusi kontroliuojančioji
bendrovė) perėmė 2,6 proc. AB „Invalda LT“ (dabartinis pavadinimas – AB „Invalda INVL“)
turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Jeigu tam tikros AB „Invalda INVL“ prievolės
atskyrimo vykdymo metu nebuvo žinomos ir dėl to nebuvo paskirstytos visoms po atskyrimo
veikiančioms bendrovėms, už jas solidariai atsakys visos po atskyrimo veikiančios
bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos nuosavo kapitalo,
priskirto kiekvienai iš jų pagal atskyrimo sąlygas, dydis.
Bendrovės turto vertinimo rizika. Bendrovės turtas bus vertinamas pagal Įstatuose
nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės apskaitos politiką. Atskiro Bendrovės
turimo turto vertinimą atliks turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės
nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios Bendrovės turimos investicijos realizavimo
kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų
nekontroliuojamų sąlygų.
Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe. Egzistuoja rizika, kad Bendrovės
veiklai ir Bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir
ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su
Bendrovės įsigytomis investicijomis, todėl gali kilti Bendrovės atsakomybė už tokius
įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to Bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu Akcijų
kaina gali reikšmingai sumažėti.
Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės Akcijas. Teisės aktai numato pareigą,
esant tam tikroms aplinkybėms Bendrovei išpirkti savo Akcijas iš to pareikalavusių
akcininkų. Atitinkamai jeigu Bendrovei kils pareiga pasiūlyti akcininkams išpirkti savo
Akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus akcininkai, turintys reikšmingą Akcijų skaičių,
Bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti
Bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo.
Konkurencijos rizika. Bendrovė, investuodama į Operacines įmones, konkuruos su kitais
investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus
kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais
investuotojais reikalaus, kad Bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis
nei būtų kitais atvejais.

Punktas Pavadinimas
E.1
Grynųjų pajamų

E skirsnis. Siūlymas
Informacijos atskleidimas
Netaikoma, kadangi šis Prospektas buvo parengtas išimtinai Emitento Akcijų Įtraukimo į
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bendra suma.
Numatoma
Įtraukimo išlaidų
bendra suma
(įskaitant
numatomas
išlaidas, kurias
dengia
investuotojas)

E.2a

E.3

E.4

E.5

Siūlymo
priežastys /
Pajamų
naudojimas /
Numatoma
grynoji pajamų
suma
Siūlymo sąlygos

Interesai,
reikšmingi
siūlymui /
Konfliktinio
pobūdžio
interesai
Asmens arba
subjekto,
siūlančio parduoti
vertybinius
popierius,
vardas, pavardė
arba
pavadinimas.
Susitarimai dėl
kapitalo
įšaldymo:
susijusios šalys;
kapitalo įšaldymo
laikotarpis

prekybą Nasdaq tikslu, siekiant, kad Emitento Akcijomis galėtų būti tęstinai prekiaujama
Nasdaq, LB išdavus Licenciją 2016 m. liepos 14 d.
Nėra jokios viešos Akcijų (arba jų dalies) emisijos / siūlymo. Be to, Bendrovė negaus jokių
pajamų dėl Įtraukimo.
Remiantis preliminariais skaičiavimais, su Įtraukimu susijusios Emitento fiksuotosios
išlaidos sudarys maždaug 20 (dvidešimt) tūkst. EUR (įskaitant, be kita ko, fiksuotus
mokesčius (jei tokie bus mokami) Lietuvos teisiniams konsultantams, valstybės rinkliavą už
Prospekto patvirtinimą, mokesčius LCVPD ir Nasdaq, mokesčius už Prospekto parengimą).
Emitentas neketina reikalauti, kad investuotojai dengtų kokias nors su Įtraukimu susijusias
išlaidas.
Netaikoma, kadangi šis Prospektas buvo parengtas išimtinai Emitento Akcijų Įtraukimo į
prekybą Nasdaq tikslu, siekiant, kad Emitento Akcijomis galėtų būti tęstinai prekiaujama
Nasdaq, LB išdavus Licenciją 2016 m. liepos 14 d.
Nėra jokios viešos Akcijų (arba jų dalies) emisijos / siūlymo. Be to, Bendrovė negaus jokių
pajamų dėl Įtraukimo.
Netaikoma. Šis Prospektas nebuvo rengiamas Akcijų (arba jų dalies) viešo siūlymo tikslu,
jis buvo parengtas išimtinai Emitento Akcijų Įtraukimo į prekybą Nasdaq tikslu, siekiant, kad
Emitento Akcijos būtų tinkamos nuolatinei prekybai Nasdaq, LB išdavus Licenciją 2016 m.
liepos 14 d.
Vadovaujantis taikomų Lietuvos įstatymų reikalavimais, Bendrovės Akcijos negali būti
siūlomos viešai ir įtraukiamos į prekybą kitose valstybėse narėse (išskyrus Lietuvos
Respubliką).
Netaikoma. Atsižvelgiant į tai, kad šis Prospektas buvo parengtas išimtinai Emitento Akcijų
Įtraukimo į prekybą Nasdaq tikslu, taip pat kad nėra jokios viešos Akcijų (arba jų dalies)
emisijos / siūlymo, nėra jokių interesų (įskaitant konfliktinio pobūdžio interesus), susijusių su
Akcijų Įtraukimu į prekybą Nasdaq.
Netaikoma. Šis Prospektas nebuvo rengiamas Akcijų (arba jų dalies) viešo siūlymo tikslu, ir
parengtas išimtinai Emitento Akcijų Įtraukimo į prekybą Nasdaq tikslu, siekiant, kad
Emitento Akcijomis galėtų būti tęstinai prekiaujama Nasdaq, LB išdavus Licenciją 2016 m.
liepos 14 d.
Be to, kiek žinoma Bendrovei, dėl Akcijų nėra jokių susitarimų dėl kapitalo įšaldymo,
susijusių su Įtraukimu.
Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 26 d. Akcininkų sutartimi, kurią sudarė UAB „LJB
Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum Investicija“, AB „Invalda INVL“, Alvydas
Banys, Darius Šulnis, Indrė Mišeikytė (AB „INVL Technology“ (Buvusios
kontroliuojančiosios bendrovės) akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 89,68% šios
bendrovės akcijų), ir Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida
Juozapavičienė, Marius Leščinskas, Rokas Ralys ir Tomas Šeikus, AB BAIP grupė (dabar –
Bendrovė) akcininkai, kurie tuo metu kartu valdė 20% AB BAIP grupė akcijų (AB „INVL
Technology“ tuo metu nuosavybės teise priklausė likusios 80% akcijų), šalys be kita ko
susitarė, kad UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, UAB „Lucrum Investicija“, AB
„Invalda INVL“, Alvydas Banys, Darius Šulnis ir Indrė Mišeikytė neparduos daugiau nei 50
procentų platinimo pabaigoje (2015 m. liepos 8 d.) turėtų Bendrovės Akcijų tretiesiems
asmenims (ne sutarties šalims) 12-os mėnesių laikotarpiu, tuo tarpu Kazimieras Tonkūnas,
Gytis Umantas, Artūras Milašauskas, Vida Juozapavičienė, Marius Leščinskas, Rokas
Ralys ir Tomas Šeikus įsipareigojo apskritai nepardavinėti platinimo pabaigoje (2015 m.
liepos 8 d.) turėtų Bendrovės Akcijų tretiesiems asmenims (ne sutarties šalims) 12-os
mėnesių laikotarpiu. Šis apribojimas nebuvo taikomas Akcijoms, kurias įsigijo AB „Invalda
INVL“ vykdydama išankstinės prekybos planą, taip pat kitoms Bendrovės Akcijoms,
kuriomis laisvai prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurias sutarties šalys įsigijo po
sutarties sudarymo. Šiomis Akcijomis galėjo būti prekiaujama be jokių apribojimų.
Be to, 2015 m. gegužės 27 d. Akcininkų sutarties šalys susitarė, kad įregistravus padidintą
Bendrovės įstatinį kapitalą Juridinių asmenų registre remiantis 2015 m. balandžio 10 d.
Visuotinio susirinkimo sprendimais, taip pat su sąlyga, kad šio antrinio viešo siūlymo metu
Bendrovė pritrauks ne mažiau kaip 10 000 000 EUR, AB „Invalda INVL“ už galutinę siūlymo
kainą įsigis iš viso 551 523 Bendrovės Akcijas iš Kazimiero Tonkūno (165 000 Akcijų),
Gyčio Umanto (85 000 Akcijų), Artūro Milašausko (50 000 Akcijų), Vidos Juozapavičienės
(50 000 Akcijų), Mariaus Leščinsko (55 000 Akcijų), Roko Ralio (95 893 Akcijas) ir Tomo
Šeikaus (50 630 Akcijų).
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E.6

E.7

Tiesioginis
sumažėjimas.
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sumažėjimo
suma ir
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akcininkas
nepasirašo per
siūlymą
Numatomos
Bendrovės
išlaidos, kurias
dengia
investuotojas

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad aukščiau nurodytas 12 mėnesių įšaldymo (Akcijų
nepardavimo) laikotarpis baigėsi 2016 m. liepos 8 d., taip pat į tai, kad visi esminiai
Akcininkų sutarties šalių įsipareigojimai buvo tinkamai įvykdyti, kiek tai žinoma Bendrovei,
nėra jokių įšaldymo (Akcijų nepardavimo) susitarimų.
Netaikoma, kadangi nėra Akcijų (arba jų dalies) viešo siūlymo ir šis Prospektas parengtas
išimtinai Emitento Akcijų Įtraukimo į prekybą Nasdaq tikslu, siekiant, kad Emitento Akcijomis
galėtų būti tęstinai prekiaujama Nasdaq, LB išdavus Licenciją 2016 m. liepos 14 d.

Netaikoma. Emitentas neketina reikalauti, kad investuotojai dengtų bet kokias išlaidas.
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