TARPINIS PRANEŠIMAS
Šis pranešimas parengtas pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos išdavė „INVL Technology“ uždarojo tipo
investicinės bendrovės (UTIB) licenciją, kita bendrovės periodinė ataskaita bus parengta vadovaujantis Lietuvos banko
2012 m. liepos 12 d. nutarimu „Dėl valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos
rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo Nr. 03-154“.
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1

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS
PRANEŠIMAS

Pranešimas apima „INVL Technology“ šešių mėnesių tarpinį finansinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio
1 d. iki birželio 30 dienos. Į pranešimą taip pat įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę
po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pranešimas nebuvo audituotas.

BENDRA
INFORMACIJA

2
2.1

PAGRINDINIAI EMITENTO IR JO PORTFELĮ SUDARANČIŲ
BENDROVIŲ DUOMENYS
INFORMACIJA APIE EMITENTĄ:
ATASKAITINIU LAIKOTARPIU
Pavadinimas

Akcinė bendrovė „INVL Technology“

Kodas

300893533

Adresas

Gynėjų g. 16, 01109, Vilnius

Telefonas

(8 5) 219 1919

Faksas

(8 5) 219 6533

Elektroninis paštas

info@invltechnology.lt

Interneto tinklalapis

www.invltechnology.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

2007-06-27 (versija 42, 2015-02-09);
Juridinių asmenų registras

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę

Juridinių asmenų registras

2016 m. gegužės 17 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology” įstatai. 2016 m. liepos 14 d. „INVL Technology“ Lietuvos bankas suteikė uždarojo tipo investicinės bendrovės
(UTIB) licenciją.

NUO 2016 M. LIEPOS 14 D.

Kodas

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinė bendrovė „INVL Technology“
300893533

Adresas

Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius

Telefonas

(8 5) 279 0601

Faksas

(8 5) 279 0530

Elektroninis paštas

info@invltechnology.lt

Interneto tinklalapis

www.invltechnology.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Bendrovės tipas

Uždarojo tipo investicinė bendrovė
2007-06-27 (versija 42, 2015-02-09);
Juridinių asmenų registras

Pavadinimas

Įregistravimo data ir vieta
Priežiūros institucijos pritarimo
kolektyvinio investavimo subjekto
sudarymo dokumentams data
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę
Valdymo įmonė
Depozitoriumas
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2016-07-14
Juridinių asmenų registras
UAB „INVL Asset Management“, kodas
126263073, veiklos licencijos Nr. VĮK-005
AB „SEB bankas“, kodas 112021238, banko
licencijos Nr. 2

2.2

APIE „INVL TECHNOLOGY“

„INVL Technology“ – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,
(Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo 2014 m. birželio mėn.

listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė „INVL Technology“ UTIB licenciją. Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL
Technology“ veiks iki 2026 metų liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems metams.
„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės
veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms
pramonės šakoms.
Šiuo metu, „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos Norway Registers Development AS su antrinėmis bendrovėmis
Lietuvoje UAB NRD, UAB „Etronika“, Tanzanijoje Norway Registers Development East Africa Ltd., Ruandoje Norway Registers
Development Rwanda Ltd. bei Ugandoje Infobank Uganda Ltd., Lietuvos UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, Lietuvos UAB NRD
CS, Lietuvos UAB „Algoritmų sistemos“ ir Estijos „Andmevara“ AS su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara“ SRL.
„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir
intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių
Azijos rinkose.

2.3

INFORMACIJA APIE PORTFELĮ SUDARANČIAS BENDROVES, KURIOS IKI „INVL
TECHNOLOGY“ STATUSO PAKEITIMO Į INVESTICINĮ SUBJEKTĄ SUDARĖ GRUPĘ

2.3.1

„INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių veiklos sritys

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės
veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms
pramonės šakoms.
Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios bendrovės sujungia teisines, konsultacines ir
technologines žinias, reikalingas efektyviam viešojo sektoriaus ir ekonominių reformoms įgyvendinti.
Grupės kompetencija – nacionalinių registrų vystymas, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimai,
skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams, mokesčių surinkimui vystymas,
informacijos verslas, skaitmeninės licencijos, dokumentai ir kiti skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros
sprendimai.
IT infrastruktūros srityje veikiančios bendrovės teikia informacinių sistemų atsparumo ir mobiliųjų
įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems korporatyviniams IT naudotojams, centriniams bankams bei
viešojo sektoriaus organizacijoms su aukštais duomenų prieinamumo reikalavimais. Bendrovės įgyvendina
strateginius IT infrastruktūros architektūros sprendimus ir padeda organizacijoms įsidiegti veiklos
tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas.
Kibernetinės saugos srityje veikiančios bendrovės teikia technologines kibernetinės gynybos
konsultacijas, reagavimo į saugos incidentus paslaugas bei steigia nacionalinius reagavimo į saugos
incidentus padalinius (CIRT/SOC). Pagrindiniai klientai – vyriausybės, teisėsaugos institucijos, nacionaliniai
ryšių reguliatoriai bei organizacijų saugos padaliniai.
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Sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityje veikiančios bendrovės kuria aukštos kokybės,
efektyvias ir patikimas informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas
įmonių verslo procesams automatizuoti. Šiuo metu pagrindinės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata,
finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.

2.3.2

„INVL Technology“ portfelį sudarančios bendrovės:

VERSLO KLIMATO GERINIMO IR E-VALDYMO SRITIS:
Norway Registers Development AS (NRD AS) – konsultacinė IT paslaugų įmonė,
kurios pagrindinė kompetencija yra nacionalinių registrų, e. valdymo sprendimų bei viešojo
sektoriaus reformų, paremtų IRT sprendimais, vystymas. NRD buvo įkurta Norvegijoje 1995
metais.
Daugiau informacijos – www.nrd.no.
UAB NRD įsteigta 1998 m. spalį kaip dukterinė Norway Registers Development AS įmonė
bei informacinių sistemų kūrimo ir vystymo kompetencijos centras. Įmonė kuria ir vysto
verslo, nuosavybės, hipotekos, licenzijų ir gyventojų registrų informacines sistemas. Veikia
kaip NRD AS kompetencijos centras informacinių sistemų kūrimui.
Daugiau informacijos – www.nrd.lt.
Norway Registers Development East Africa Limited – NRD AS dukterinė įmonė Rytų
Afrikoje, įkurta 2013 m. balandį. Remia NRD grupės veiklą Rytų Afrikos regione, veikia kaip
informacijos saugumo technologijų pridėtinės vertės platintojas ir padeda kitoms
organizacijoms, investuojančioms į Rytų Afriką informacinių technologijų infrastruktūros
kūrimo, vystymo, priežiūros ir saugumo srityse. Atlieka informacinių sistemų auditus, teikia
IT valdymo konsultacijas bei vykdo mokymus.
Daugiau informacijos – www.nrd.co.tz.
UAB ETRONIKA – NRD grupės įmonė, kurios specializacija – el. bankininkystės, mobilaus
el. parašo ir mažmeninės prekybos sprendimai. ETRONIKA kuria sudėtingus, išskirtinius
sprendimus, tenkinančius aukščiausius saugumo, patikimumo ir efektyvumo reikalavimus, ir
diegia juos finansinėse įstaigose, tarptautiniuose bankuose ar jų filialuose.
Daugiau informacijos – www.etronika.com.

Infobank Uganda Limited – įmonė Ugandoje, įkurta 2014 m. gruodį, kurioje Norway
Registers Development AS turi 30 proc. akcijų. Kol kas veiklos nevykdo, tačiau ketina
bendradarbiauti su registrais, kurie šiuo metu veikia popierinių bylų pagrindu, bei per
elektroninę sistemą teikti registrų informaciją finansinio sektoriaus klientams.
Daugiau informacijos – www.infobank-uganda.com.

Norway Registers Development Rwanda Ltd. (NRD Rwanda) įregistruota Ruandoje,
Kigalyje 2016 m. vasario 22 dieną. NRD Rwanda klientams siūlys visą NRD grupės bei kitų
„INVL Technology“ valdomų bendrovių paslaugų portfelį bei, atsižvelgiant į regioninę šalies
eksporto strategiją, galės dalyvauti projektuose Burundyje ir Kongo Demokratinėje
Respublikoje.
Daugiau informacijos – www.nrd.no

„Andmevara“ AS teikia kompleksinius IT sprendimus ir paslaugas viešajam sektoriui.
Bendrovės specializacija – e. valdžios sprendimai, apimantys registrų, svarbių nacionalinių
informacinių sistemų bei programinės įrangos vystymą, skaitmenizavimo, duomenų bazių
valdymo ir svetainių prieglobos (angl. „hosting“) paslaugas. Bendrovė aktyviai prisideda
prie Estijos e. Vyriausybės projekto įgyvendinimo, turi išvysčiusi nuosavų produktų, skirtų
savivaldybėms bei vyriausybinėms institucijoms, portfelį ir daugiausia aptarnauja Estijos
viešąjį sektorių.
Daugiau informacijos – www.andmevara.ee
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IT INFRASTRUKTŪROS SRITIS:
UAB BAIP – kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, teikianti informacinių sistemų
atsparumo ir mobiliųjų įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems IT naudotojams bei
viešojo sektoriaus organizacijoms. BAIP yra strateginė IT infrastruktūros architektūros
partnerė, turinti didelės apimties projektų įgyvendinimo patirties bei padedanti
organizacijoms įsidiegti veiklos tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas.
Daugiau informacijos – www.baip.lt.

UAB „Acena“ – specializuota Microsoft sprendimų įmonė, teikianti Windows Azure debesų
kompiuterijos ir Office 365 verslo produktyvumo sprendimus bei profesionalias ir valdomas
paslaugas, skirtas debesų kompiuterija paremtiems sprendimams įgyvendinti bei pagerinti.
Daugiau informacijos – www.acena.lt.
KIBERNETINĖS SAUGOS SRITIS:
UAB NRD CS – technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos
incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė. Bendrovės klientai – vyriausybės,
teisėsauga, nacionaliniai ryšių reguliatoriai, organizacijų saugos padaliniai. NRD CS taip pat
įgyvendina Norway Registers Development AS misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką
šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams bei prisideda prie Critical Security Controls
for Effective Cyber Defence ir kitų kibernetinės saugos metodikų vystymo. Daugiau
informacijos – www.nrdcs.lt.

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS:
UAB „Algoritmų sistemos“ kuria aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas informacines
sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas įmonių verslo
procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata,
finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.
Daugiau informacijos – www.algoritmusistemos.lt.

UŽSAKOMIEJI VERSLO PROCESAI:
UAB „FINtime“ – 2016 m. vasario 29 d. įregistruota bendrovė, teikianti užsakomųjų
verslo procesų paslaugas.
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2.3.3

„INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių struktūra

7

2.3.4

3

„INVL Technology“ portfelį sudarančių bendrovių veiklos geografija

EMITENTO SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS
TARPININKAIS

„INVL Technology“ yra pasirašiusi sutartis su AB Šiaulių bankas (Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, tel. (8 5) 203 2233) – sutartį dėl
vertybinių popierių apskaitos tvarkymo ir paslaugų sutartį dėl dividendų mokėjimo.
Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu sudarė sutartį su SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 268 2800)) dėl depozitoriumo
paslaugų. Ši sutartis įsigaliojo 2016 m. liepos 14 d.
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INFORMACIJA APIE EMITENTO FILIALUS IR ATSTOVYBES

„INVL Technology“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

8

2

5

EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA

„INVL Technology“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų
dauguma, ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų
(išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis).
Ataskaitiniu laikotarpiu įstatai buvo keisti 2 kartus:

2016 m. gegužės 17 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo
privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatai. Šių įstatų projektą
bendrovės akcininkai patvirtino 2016 m. balandžio 29 d. vykusiame visuotiniame
akcininkų susirinkime.

2016 m. birželio 27 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo
privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatai. Šių įstatų projektą
bendrovės akcininkai patvirtino 2016 m. birželio 27 d. vykusiame visuotiniame akcininkų
susirinkime.

INFORMACIJA
APIE
VERTYBINIUS
POPIERIUS

Šiuo metu galioja 2016 m. birželio 27 d. įstatų redakcija. Įstatatai yra paskelbti bendrovės
tinklalapyje.

6
6.1

ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
„INVL TECHNOLOGY“ ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

Akcijų klasė

Akcijų skaičius,
vnt.

Bendras akcijų
suteikiamų
balsavimo tiesių
kiekis, vnt.

Nominali vertė, Eur

Bendra nominali
vertė, Eur

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

12 175 321

12 175 321

0,29

3 530 843,09

100

Paprastosios
vardinės akcijos

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

6.2

INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

„INVL Technology“, jos dukterinės įmonės tiesiogiai ar jų pavedimu, bei savo vardu veikiantys asmenys nėra įsigiję „INVL
Technology“ akcijų.
Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudojo. Nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. AB Šiaulių bankas
pradėjo teikti rinkos formuotojo paslaugas „INVL Technology“. Remiantis sutartimi, Šiaulių bankas ne mažiau kaip 85 proc.
prekybos biržoje laiko teiks pavedimus pirkti bei parduoti „INVL Technology“ akcijas, tokiu būdu gilindamas rinką.
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7.1

PREKYBA EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS BEI REIKŠMINGA FINANSINE
INVESTICIJA LAIKOMAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE
„INVL TECHNOLOGY“ AKCIJŲ, ĮTRAUKTŲ Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE RINKOJE,
PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Akcijų
kiekis, vnt.

Bendras
akcijų
suteikiamų
balsavimo
teisių kiekis,
vnt.

Vienos
akcijos
nominali
vertė,
EUR

Bendra
nominali vertė

ISIN kodas

Trumpinys

12 175 321

12 175 321

0,29

3 530 843,09

LT0000128860

INC1L
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Birža

NASDAQ
Vilnius

Prekybos
sąrašas

Listingavimo
pradžia

Papildomasis
prekybos
sąrašas

2014.06.04

7.2

PREKYBA „INVL TECHNOLOGY“ AKCIJOMIS

2016 m. I pusmetis
Akcijų kaina, eurai:
Atidarymo

2015 m. I pusmetis*

2014 m. I pusmetis *

2,01

1,47

1,47

-

Aukščiausia

2,07

2,00

1,47

-

Žemiausia

1,79

1,33

1,23

-

Vidutinė

1,90

1,78

1,35

-

Paskutinė

1,80

1,85

1,34

38 175
71 327,53
196
21,92

9 660
17 225,06
122
11,31

252
2 316,22
34
5,39

Akcijų apyvarta, vnt.
Akcijų apyvarta, eurai
Bendras sandorių skaičius, vnt.
Kapitalizacija, mln. eurai

*Nuo 2014 m. birželio 4 d. (bendrovės listingavimo pradžios) iki 2015 m. vasario 12 d. akcijų kaina yra koreguojama
reorganizavimo įtakos koeficientu 0,147370903.

7.3

7.3.1

„INVL TECHNOLOGY“ AKCIJŲ APYVARTA, AKCIJOS KAINOS IR INDEKSŲ POKYTIS

„INVL Technology“ akcijų apyvarta ir kaina nuo prekybos akcijomis pradžios

2,4

60000

2,2

50000

2
40000
1,8
30000
1,6
20000
1,4
10000

1,2

Apyvarta, EUR
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INC1L akcijos kaina, EUR

2016.06.29

2016.05.24

2016.04.18

2016.03.13

2016.02.06

2016.01.01

2015.11.26

2015.10.21

2015.09.15

2015.08.10

2015.07.05

2015.05.30

2015.04.24

2015.03.19

2015.02.11

2015.01.06

2014.12.01

2014.10.26

2014.09.20

2014.08.15

2014.07.10

0
2014.06.04

1

7.3.2

„INVL TECHNOLOGY“ akcijų kainos palyginimas su indeksais nuo prekybos
bendrovės akcijomis pradžios

Indeksas/Akcijos

2014.06.30

2016.06.30

+/-%

OMX Baltic Benchmark GI

605,06

711,29

17,56

OMX Vilnius

470,30

510,69

8,59

B8700GI Finansinės paslaugos

1 2741,71

1 550,92

24,90

INC1L

1,474 EUR

1,800 EUR

22,12

8

AKCININKAI

Bendras akcininkų skaičius viršija 3 500.

8.1

AKCININKAI, 2016 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVYBĖS TEISE TURĖJĘ AR VALDĘ
DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO IR / ARBA BALSŲ
Balsų dalis, proc.

Akcininko vardas,
pavardė; įmonės
kodas,
pavadinimas,
adresas

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų kiekis, vnt.

Įstatinio kapitalo
dalis, proc

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiami
balsai, proc.

Netiesiogiai turimi
balsai, proc.

Balsų dalis iš viso,
proc.

UAB „LJB
investments“,
kodas 300822575
A. Juozapavičiaus
g. 9A, Vilnius

2 424 152

19,91

19,91

-

19,91

AB „Invalda
INVL“, kodas
121304349,
Gynėjų g. 14,
Vilnius

1 910 812

15,69

15,69

-

15,69

11

Irena Ona
Mišeikienė

1 466 421

12,04

12,04

-

12,04

AB „Lietuvos
draudimas“,
kodas 110051834,
J. Basanavičiaus g.
12, Vilnius

909 090

7,47

7,47

-

7,47

Kazimieras
Tonkūnas

675 452

5,55

5,55

1,531

7,08

Alvydas Banys

618 745

5,08

5,08

19,912

24,99

UAB „LJB investments“
19,91%
Kiti akcininkai
34,26%

AB „Invalda INVL“
15,69%

Alvydas Banys
5,08%

Kazimieras Tonkūnas
5,55%

1

AB „Lietuvos
draudimas“
7,47%

Irena Ona Mišeikienė
12,04%

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi
sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.
2
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p., laikoma, kad Alvydas Banys turi
kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.
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EMITENTO VALDYMO ORGANAI IKI 2016 M. GEGUŽĖS 17 D.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

INFORMACIJA
APIE
EMITENTO
VALDYMĄ

Valdyba

Vadovas

AB „INVL Technology“ ataskaitiniu laikotarpiu turėjo visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − bendrovės
vadovą (direktorių) bei kolegialų valdymo organą − valdybą. Stebėtojų taryba bendrovėje nebuvo sudaroma.
2016 m. gegužės 17 d. Juridinių asmenų registre įregistravus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology” įstatus, bendrovės valdymo organai – bendrovės vadovas ir valdyba – neteko savo įgaliojimų.
2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus UTIB licenciją „INVL Technology” valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset
Management“.

9.1

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS IR VADOVĄ

Nuo 2015 m. vasario 10 d. „INVL Technology“ valdybą sudarė Valdybos pirmininku išrinktas Kazimieras Tonkūnas, nariai – Nerijus
Drobavičius, Vytautas Plunksnis, Gytis Umantas ir Alvydas Banys (valdyba išrinkta 2014 m. gruodžio 5 d. vykusiame AB BAIP grupė
akcininkų susirinkime). 2014 m. gruodžio 9 d. bendrovės direktoriumi paskirtas Kazimieras Tonkūnas.
Bendrovės vadovas ir valdyba neteko savo įgaliojimų 2016 m. gegužės 17 d.

9.1.1

Bendrovės valdyba ir administracija

KAZIMIERAS
TONKŪNAS
VALDYBOS
PIRMININKAS,
DIREKTORIUS
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Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016-05-17

Išsilavinimas,
kvalifikacija

Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, įgyta ekonominės
sisteminės analizės specialybė, suteiktas ekonomisto –
matematiko magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Nuo 2016 m. liepos 22 d. – UTIB „INVL Technology“
vadovaujantis partneris, „INVL Asset Management“
2015 – 2016 m. – AB „INVL Technology“ direktorius, valdybos
pirmininkas.
Nuo 2013 m. rugsėjo 25 d. – UAB „Vitma“ direktorius.
2007 – 2015 m. AB BAIP grupė direktorius, valdybos
pirmininkas.
2007 - 2013 m. UAB „BAIP“ generalinis direktorius.

Turimos „INVL
Technology“ akcijos

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

Tiesiogiai: akcijų 675 452 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų 5,55
proc. Kartu su sutuoktine: akcijų 861 722 vnt, įstatinio kapitalo
ir balsų 7,08 proc.
Iki 2016-05-17 su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais
balsų dalis iš viso – 33,39 proc.
UAB „Acena“ – valdybos narys.
Andmevara AS – stebėtojų tarybos narys.
UAB BAIP – valdybos pirmininkas.
Norway Registers Development AS – valdybos pirmininkas.
UAB NRD CS – valdybos pirmininkas.

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)
Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016-05-17

Išsilavinimas,
kvalifikacija

1998 m. Vytauto Didžiojo Universitete baigtos Verslo ir vadybos
bakalauro studijos.
2000 m. Vytauto Didžiojo Universitete baigtos finansų ir
bankininkystės magistro studijos.

Darbo patirtis

Nuo 2014 m. dirba AB „Invalda INVL“ grupėje.
2014 - 2012 m. nepriklausomas finansų ekspertas.
2011 - 2007 m. finansų direktorius AB „Sanitas“ grupėje.
2007 - 2001 m. Sampo bankas. Apskaitos ir ataskaitų
departamento vadovas. Vėliau vyr. finansininkas.

NERIJUS
DROBAVIČIUS
VALDYBOS
NARYS

VYTAUTAS
PLUNKSNIS
VALDYBOS
NARYS
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Nuo 2015 m. UAB „INVL Asset Management“ Finansų ir IT
departamento vadovas.

Turimos „INVL
Technology“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų 4 472 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,04
proc.
Iki 2016-05-17 su kitais „INVL Technology“ valdybos nariais
balsų dalis iš viso – 33,39 proc.

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

UAB „INVL Asset Management“ – valdybos narys.
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
narys.
AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
narys.
Andmevara AS - stebėtojų tarybos pirmininkas.
UAB „Inservis“ – valdybos pirmininkas.
UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Jurita“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Etronika“ – valdybos narys.

Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016-05-17

Išsilavinimas,
kvalifikacija

2001 m. Kauno Technologijos universitete įgytas vadybos
bakalauro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091.

Darbo patirtis

Nuo 2016 m. UAB „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo
departamento vadovas
Nuo 2015 m. UAB „Inventio“ direktorius.
Nuo 2014 m. UAB „Consult Invalda“ direktorius.
2009-2015 m. investicijų valdytojas AB „INVL Invalda“.
2006-2009 m. UAB „Finasta Asset Management“ – analitikas,
fondų valdytojas, strateginis analitikas.
2004 m. ELTA redaktorius (verslo naujienos).
2002-2004 m. „Baltic News Service“ verslo žurnalistas.

Turimos „INVL
Technology“

Tiesiogiai: akcijų 5 259 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,04
proc..
Iki 2016-05-17 su kitais „INVL Technology“ valdybos nariais
balsų dalis iš viso – 33,39 proc.

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

UAB „INVL Asset Management“ – valdybos narys.
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
pirmininko pavaduotojas.
AB „INVL atklātais pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
pirmininko pavaduotojas.
Norway Registers Development AS – valdybos narys.
UAB NRD – valdybos narys.
UAB NRD CS – valdybos narys.
UAB „Algoritmų sistemos“ – valdybos pirmininkas.
AB „Vernitas“ – Stebėtojų tarybos narys.
Investuotojų asociacija – valdybos pirmininkas.
UAB „INVL Farmland Management“ – valdybos pirmininkas.
UAB FMĮ „INVL Finasta“ – valdybos narys.

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)
Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016-05-17

Išsilavinimas,
kvalifikacija

2001 m. baigė Vilniaus Universiteto tarptautinę verslo mokyklą,
suteiktas tarptautinio verslo vadybininko bakalauro laipsnis

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. UAB BAIP generalinis direktorius.
2008 – 2015 m. AB BAIP grupė valdybos narys.
2008 – 2013 m. UAB „Vitma“ direktorius.

Turimos „INVL
Technology“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų 151 270 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,24
proc.
Iki 2016-05-17 su kitais „INVL Technology“ valdybos nariais
balsų dalis iš viso – 33,39 proc.

GYTIS
UMANTAS
VALDYBOS
NARYS

ALVYDAS
BANYS

Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016-05-17

Išsilavinimas,
kvalifikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos
ekonomikos fakultetas, inžinieriaus – ekonomisto magistro
laipsnis.
Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis
mokslinis bendradarbis.

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL‘‘ – patarėjas.
Nuo 2007 m. UAB „LJB investments“ – direktorius.
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius.
1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas.
1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas.

Turimos „INVL
Technology“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 618 745 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų –
5,08 proc..
Kartu su susijusia įmone „LJB investments“: akcijų – 3 042 897
vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 24,99 proc.
Iki 2016-05-17 su kitais „INVL Technology“ valdybos nariais
balsų dalis iš viso – 33,39 proc.

VALDYBOS
NARYS
Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje
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AB „Invalda INVL“ – valdybos pirmininkas, patarėjas.
AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos pirmininkas.
AB „INVL Baltic Real Estate“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Litagra“ – valdybos narys.

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)
2015 m. gegužė – 2016 m. balandis
Išsilavinimas,
kvalifikacija

2010 m. baigė Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetą,
suteiktas Apskaitos ir audito magistro laipsnis

Darbo patirtis

Nuo 2016 m. kovo – UAB „FINtime“ direktorius.
2015 m. gegužės – gruodžio AB bankas „Finasta“ valdybos
narys.
2015 m. vasario – rugsėjo mėn. – AB bankas „Finasta“
Finansų tarnybos direktorius
2013 m. – 2015 m. AB bankas „Finasta“ Apskaitos ir
atskaitomybės departamento direktorius
2009 m. – 2013 m. AB DNB bankas IFRS projektų vadovas
2008 m. – 2009 m. Coface Lietuva, finansų valdymo
departamento direktorius
2003 m. – 2008 m. Ernst & Young Lietuva audito
konsultantas
-

KRISTUPAS
BARANAUSKAS
FINANSŲ
DIREKTORIUS

Turimos „INVL
Technology“ akcijos
Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

UAB „Acena“ – valdybos narys.
UAB BAIP – valdybos narys.

„INVL Technology“ buhalterinės apskaitos paslaugas bei su buhalterine apskaita susijusių dokumentų rengimą ataskaitiniu
laikotarpiu teikė bendrovėje dirbantis personalas. Bendrovei gavus UTIB licenciją, buhalterinės apskaitos paslaugas teikia valdymo
įmonė UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius) ir UAB „FINtime“ (kodas 304192355,
adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius).
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AUDITO KOMITETĄ

„INVL Technology“ audito komitetas sudaromas iš dviejų narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Audito komiteto narius ketverių
metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Pagrindinės audito komiteto funkcijos:







teikti bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir
atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
stebėti išorės audito atlikimo procesą;
stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
stebėti bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą;
stebėti bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą bei kartą per finansinius metus įvertinti vidaus
audito funkcijos poreikį.
stebėti, ar valdybos nariai ir/ar vadovai tinkamai atsižvelgia į audito įmonės teikiamas rekomendacijas ir pastabas.

„INVL Technology“ audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą valdymo įmonei prieš 14
dienų. Valdymo įmonė, gavusi Audito komiteto nario pranešimą apie atsistatydinimą ir įvertinusi visas su tuo susijusias aplinkybes,
gali priimti sprendimą arba sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris išrinktų naują Audito komiteto narį, arba klausimą
dėl Audito komiteto nario rinkimų atidėti iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Naujas narys bet kuriuo atveju
renkamas iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.

DANUTĖ
KADANAITĖ
AUDITO KOMITETO
NARĖ
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Kadencijos
laikotarpis

2016 – 2020 m.

Išsilavinimas,
kvalifikacija

2004 - 2006 m. M. Romerio universitetas, Finansų teisės
magistro laipsnis.
2000 - 2004 m. Teisės universitetas, Teisininko bakalauro
laipsnis.
1997 m. Tarptautinė vadybos mokykla.

Darbo patirtis

Nuo 2009 m. UAB „Legisperitus“ – teisininkė.
2008 – 2009 m. AB FMĮ „Finasta“ – teisininkė.
2008 m. AB „Invalda“ – teisininkė.
1999 – 2002 m. advokato Artūro Šukevičiaus kontora –
administratorė.
1994 – 1999 m. UAB FMĮ „Apyvarta“ – teisės konsultantė.

Turimos „INVL
Technology“ akcijos

-

Kadencijos
laikotarpis

2016 – 2020 m.

Išsilavinimas,
kvalifikacija

2004 - 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo
administravimo magistras.
1997 - 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų
asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants,
ACCA ) narys.
1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius.
1988 – 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras.

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius.
2010 - 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis
direktorius.
1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis
vadybininkas.
1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius,
vadybininkas.

TOMAS BUBINAS
NEPRIKLAUSOMAS
AUDITO KOMITETO
NARYS
Turimos „INVL
Technology“
akcijos
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-

INFORMACIJA APIE EMITENTO PRISKAIČIUOTAS PINIGŲ SUMAS, KITĄ PERLEISTĄ
TURTĄ IR SUTEIKTAS GARANTIJAS VALDYBOS NARIAMS IR ADMINISTRACIJAI

Bendrovės vadovui ir finansų direktoriui ataskaitiniu laikotarpiu buvo mokamas pastovus mėnesinis atlyginimas. Bendrovėje
nebuvo patvirtintos politikos, pagal kurią vadovams būtų mokama kintamoji atlyginimo dalis. 2016 m. pirmąjį pusmetį
administracijos darbo užmokesčio išlaidos vidutiniškai per mėnesį sudarė 11,83 tūkst. eurų. Bendrovė valdybos nariams darbo
užmokesčio nemokėjo.
Nuo 2016 m. liepos 14 d. UAB „INVL Asset Management“ perėmė „INVL Technology“ valdymą. Valdymo įmonei mokamas
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.

11.1

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU EMITENTO
ADMINISTRACIJA, PER 2016 METŲ PIRMAJĮ PUSMETĮ (tūkst. eurų)

Darbo užmokestis

108

Socialinio draudimo įmokos

34

Iš viso

142

Per 2016 m. pirmąjį pusmetį bendrovė valdybos nariams, bendrovės vadovui ir finansų direktoriui turto neperleido, taip pat
nesuteikė garantijų ir laidavimų, kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas.
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ
NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMUS, KURIUOSE NUMATYTA KOMPENSACIJA,
JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PRAGRĮSTOS PRIEŽASTIES
ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL EMITENTO KONTROLĖS PASIKEITIMO

Susitarimų tarp bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus
be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra.
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13.1

EMITENTO IR ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO
IR PLĖTROS APŽVALGA

VEIKLOS APLINKA

INFORMACIJA
APIE
EMITENTO IR
GRUPĖS
VEIKLĄ
LENTELĖ. BALTIJOS AKCIJŲ RINKŲ AUGIMAS

13.1.1

Indekas/Akcijos

2016.01.01

2016.06.30

+/-%

OMX Tallinn

898,99

980,37

9,05

OMX Riga

594,35

620,68

4,43

OMX Vilnius
Šaltinis: Nasdaq Baltic

485,99

510,69

5,08

13.1.2

LENTELĖ. PAGRINDINIAI LIETUVOS EKONOMIKOS RODIKLIAI

Rodiklis

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 1H

Realaus BVP metinis pokytis
(pašalinus sezono ir darbo
dienų įtaką, proc.)

-14,9

1,6

6,1

3,7

3,7

3,0

1,6

2,0

Nominalus BVP (mlrd. Eur)

26.935

28.028

31.263

33.335

34.962

36.444

37.190

37.602

Mažmeninės prekybos
apyvartos (palyginamosiomis
kainomis, išskyrus transporto
priemonių prekybą) metinis
pokytis (proc.)

-21,3

-6,7

6,1

3,9

4,5

5,6

5,3

7

Metinis VKI pokytis* (proc.)

1,3

3,8

3,4

2,8

0,4

-0,3

-0,1

0,7

Vidutinis metinis SVKI pokytis
(proc.)

4,2

1,2

4,1

3,2

1,2

0,2

-0,7

0

613,5

614,4

629,9

646,4

677,8

714,5

756,9

748**

-8,7

0,2

2,5

2,6

4,8

5,4

5,9

6,9**

Vidutinis mėnesio darbo
užmokestis
Vidutinio mėnesio darbo
užmokesčio metinis pokytis
*Paskutinį metų mėnesį.
**Pirmo ketvirčio duomenys
Šaltinis: SEB bankas
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13.1.3

LENTELĖ. PASAULIO IR KAI KURIŲ ŠALIŲ BVP AUGIMAS

2013

2014

2015

2016

2017

JAV

2,2

2,4

2,4

1,9

2,5

Japonija

1,6

0

0,6

0,5

0,5

Vokietija

0,1

1,6

1,7

1,7

1,8

Kinija

7,7

7,3

6,9

6,5

6,3

UK

1,7

2,9

2,3

1,9

2,3

Euro zona

-0,5

0,9

1,6

1,7

1,8

Šiaurės šalys

0,4

1,6

2,2

2,2

2

Baltijos šalys

3,2

2,8

1,8

2,6

3,1

Lietuva

3,3

3

1,6

2,8

3,2

Latvija

4,2

2,4

2,7

2,7

3,5

Estija

1,6

2,9

1,1

2

2,4

OECD

1,4

1,9

2,1

1,9

2,3

Besivystančios rinkos

4,7

4,7

3,9

4,1

4,7

Pasaulis, PGP*

3,1

3,4

3,1

3,1

3,7

* Perkamosios galios paritetai
Šaltinis: SEB Nordic Outlook, 2016 m. gegužė, OECD

19

13.2
13.2.1

SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO EMITENTO IR GRUPĖS ĮVYKIAI, JŲ
POVEIKIS FINANSINĖMS ATASKAITOMS
Per 2016 m. pirmąjį pusmetį įvykę svarbūs emitento įvykiai



2016 m. vasario 12 d. buvo paskelbta apie 2016 m. kovo 7 d. šaukiamą neeilinį visuotinį AB „INVL Technology“
akcininkų susirinkimą ir jo sprendimų projektai. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje 3 klausimai: (1)
AB „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas. (2) specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ tvirtinimas. (3) specialiosios
uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB
bankas tvirtinimas.



2016 m. vasario 29 d. „INVL Technology“ paskelbė preliminarius 2015 m. veiklos rezultatus. Bendrovė 2015 m. gavo
2 490 tūkst. eurų grynojo pelno. Bendrovės valdomų įmonių vertė per 2015 metus išaugo iki 16,931 mln. eurų. Vertės
augimas dėl investicijų perkainojimo buvo teigiamas ir siekė 2,223 mln. eurų. Tikrosios vertės vertinimas yra paremtas
preliminariu nepriklausomu vertinimu. Nepriklausomą investicijų vertinimą bendrovė atlieka vieną kartą per metus,
rengdama metines finansines ataskaitas. Taip pat bendrovė gavo 0,598 mln. eurų dividendų iš valdomų įmonių.
Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. siekė 24,324 mln. eurų.



2016 m. kovo 7 d. paskelbti tą pačią dieną įvykusio AB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai. „INVL Technology“ akcininkai pritarė bendrovės virsmui UTIB, taip pat patvirtinti UTIB įstatai, UTIB valdymo
perdavimo sutartis su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ bei sutartis su UTIB depozitoriumu (turto
saugotoju) – SEB banku.



2016 m. kovo 21 d. pranešta, kad „INVL Technology“ valdoma įmonė „Inventio“ už 2,385 mln. eurų įsigijo 100 proc.
informacinių sistemų kūrimo bendrovės „Algoritmų sistemos“ akcijų.



2016 m. kovo 31 d. „INVL Technology“ pripažinta laimėtoja Estijos IT paslaugų bendrovės „Andmevara“ privatizavimo
aukcione. Apie Estijos Vidaus reikalų ministerijos priimtą sprendimą kovo 30 d. informavo privatizavimo patarėja
„Redgate Capital“. Sandoris užbaigtas 2016 m. balandžio 20 d. pasirašius akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Už 100 proc.
akcijų sumokėta 664,6 tūkst. EUR.



2016 m. balandžio 7 d. paskelbti audituoti „INVL Technology“ 2015 m. rezultatai. „INVL Technology“ 2015 m. gavo
2,51 mln. eurų audituoto grynojo pelno. Perkainavus bendrovės investicijas ir įvertinus įsigijimus, bendrovės valdomų
įmonių vertė per 2015 metus išaugo iki 16,96 mln. eurų.



2016 m. balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis „INVL Technology“ akcininkų susirinkimas. Susirinkime buvo
susipažinta su bendrovės metiniu pranešimu, nepriklausomo auditoriaus išvada, patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys
ir pelno paskirstymo projektas, taip pat patvirtinta nauja įstatų redakcija ir valdymo sutartis.



2016 m. gegužės 16 d. paskelbti preliminarūs 2016 m. 3 mėn. veiklos rezultatai. „INVL Technology“ nuosavas
kapitalas 2016 m. kovo 31 d. siekė 24,23 mln. eurų arba 1,99 euro akcijai – tiek pat, kiek ir 2015 m. pabaigoje.
Bendrovės investicijos 2016 m. kovo pabaigoje sudarė 19,7 mln. eurų. Per ketvirtį jos išaugo 2,78 mln. eurų –
daugiausiai dėl UAB „Algoritmų sistemos“ įsigijimo bei investicijų į valdomų įmonių kapitalą.



2016 m. gegužės 17 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ įstatai. Šių įstatų projektą bendrovės akcininkai patvirtino 2016 m. balandžio 29 d.
vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įregistravus įstatus bendrovės valdymo organai – bendrovės vadovas ir
valdyba – neteko savo įgaliojimų.



2016 m. birželio 3 d. buvo paskelbta apie 2016 m. birželio 27 d. šaukiamą neeilinį visuotinį „INVL Technology“
akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektai. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti naujos įstatų redakcijos tvirtinimas,
naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto
narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas. Šie klausimai buvo patvirtinti birželio 27
d. įvykusiame akcininkų susirinkime.



2016 m. birželio 27 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ įstatai. Šių įstatų projektą bendrovės akcininkai patvirtino 2016 m. birželio 27 d.
vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatuose numatyta, kad bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė,
tipas – uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės pavadinimas – specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinė bendrovė „INVL Technology“. Bendrovė veiks 10 metų nuo UTIB licencijos gavimo, bendrovės veiklos
terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams. Bendrovės akcijos įtrauktos į prekybą NASDAQ Vilnius
vertybinių popierių biržoje.
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13.2.2

2016 m. pirmojo pusmečio emitento portfelį sudarančių bendrovių svarbūs įvykiai
VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS. NRD GRUPĖ
NRD GRUPĖS VEIKLA PER 2016 METŲ 6 MĖNESIUS

NRD grupė – Norway Registers Development AS su dukterinėmis UAB NRD, UAB
ETRONIKA, Norway Registers Development East Africa Ltd., Norway Registers
Development Rwanda Ltd. bei asocijuota įmone Infobank Uganda Ltd.
2016 metais NRD grupė tęsė projektus Užsachario Afrikoje: Tanzanijoje, Zanzibare,
Ugandoje, Burundyje, Mauricijuje ir Lesoto karalystėje bei Pietryčių Azijoje:
Bangladeše ir Butano karalystėje.
Tanzanijoje baigtas vieningo socialinės paramos gavėjų registro Tanzanijos Socialinės
paramos fonde sukūrimo projektas, Zanzibare – Civilinės metrikacijos ir demografinės
statistikos registro (CRVS) plėtros projektas. BAIP jungtinėje veikloje su NRD East
Africa Ruandos centriniame banke šiemet baigė įgyvendinti du didelės apimties
modernizacijos projektus bei šiemet pasirašė dar vieną sutartį. Kartu su NRD CS
specialistais užbaigtas IT valdymo ir vadovavimo metodikos COBIT 5 diegimo
projektas Burundžio Centriniame Banke ir atlikta Lesoto e. Vyriausybės
infrastruktūros projekto priešinvesticinė studija. Bangladeše bendrovės toliau tęsia
nacionalinės Bangladešo Reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos (BGD
e-GOV CIRT) kūrimo projektą.
Per 2016 metų 6 mėnesius taip pat laimėti nauji tarptautiniai viešųjų pirkimų konkursai. Liberijoje pasirašyta sutartis su Liberijos
Finansų ir vystymo planavimo ministerija dėl konsultacinių paslaugų atnaujinti Liberijos verslo registravimo sistemą bei integruoti ją
su valstybine mokesčių administravimo sistema. Ugandoje pasirašyta sutartis su Ugandos Nacionaline informacinių technologijų
tarnyba (NITA-U) dėl integruoto vieno langelio investuotojų registravimo ir licencijavimo sprendimo plėtros.
2016 m. rugpjūčio mėnesį Tanzanijoje pasirašyta sutartis su Tanzanijos verslo registravimo ir licensijavimo agentūra (BRELA) dėl
internetinės registravimo sistemos sukūrimo.
NRD grupės pajamos (su ETRONIKA) išaugo 100 proc. – nuo 1,416 mln. EUR per 2015 metų 6 mėn. iki 2,834 mln. EUR per tą patį
laikotarpį 2016 metais. Eliminavus ETRONIKĄ, NRD grupės pajamos paaugo maždaug 46 proc. (iki 2,061 mln. EUR). NRD grupės
EBITDA per 2016 metų 6 mėnesius buvo neigiama ir siekė 107 tūkst. eurų lyginant su teigiama 147 tūkst. EUR EBITDA per pirmąjį
2015 m. pusmetį. Didžiausią įtaką NRD grupės pelno pokyčiui padarė ETRONIKOS rezultatai bei išaugusios verslo plėtros Ruandoje
ir Tanzanijoje išlaidos.
UAB „ETRONIKA“ rezultatai įtraukiami kontrolės įgyjimo laikotarpio, t. y. nuo 2015 m. liepos 1 d.

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITOS STRAIPSNIAI*
Tūkst. EUR

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI*

2016-06-30

2015-06-30

2016-06-30

2015-12-31

Pajamos

2 834

1 416

Materialus turtas

321

346

Bendrasis pelnas

2 223

1 108

Nematerialus turtas

761

772

EBITDA

(107)

147

Kitas ilgalaikis turtas

EBIT
Grynasis pelnas
(nuostolis)**

(168)

126

Trumpalaikis turtas

(163)

97

* UAB ETRONIKA įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta
kontrolė, t. y. nuo 2015 m. liepos 1 d.
**Po mažumos dalies
 UAB „ETRONIKA“ 2015 m. pajamos sudarė 1,835 mln.
EUR, EBITDA – 112 tūkst. EUR.
 UAB „ETRONIKA“ 2015 m. 6 mėn. pajamos sudarė 514
tūkst. EUR, EBITDA buvo negiama - 295 tūkst. EUR.
 UAB „ETRONIKA“ 2016 m. 6 mėn. pajamos sudarė 773
tūkst. EUR, EBITDA buvo neigiama – 119 tūkst. EUR.
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Tūkst. EUR

83

74

2 293

3 479

578

868

Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Ilgalaikiai įsipareigojimai

3 458
1 444
146

4 671
1 309
191

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

26

26

1 868

3 171

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

76

131

Iš viso nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų

3 458

4 671

Iš jo pinigai

Trumpalaikiai įsipareigojimai

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS. „ANDMEVARA“
„ANDMEVARA“ AS VEIKLA PER 2016 METŲ 6 MĖNESIUS
2016 m. balandžio 20 d. „INVL Technology“ iš Estijos Vidaus reikalų ministerijos už
664,6 tūkst. EUR įsigijo 100 proc. Estijos IT paslaugų bendrovės „Andmevara“ akcijų.
„Andmevara“ taip pat turi antrinę įmonę Moldovoje.
Sandoris neapima Estijos gyventojų registro valdymo paslaugų, iki šiol sudariusių
nemažą dalį „Andmevara“ pajamų, kadangi 2016 metų pradžioje registro valdymas
perduotas valstybei. Po privatizacijos bendrovei keliami tikslai – sutarčių su
ilgalaikiais klientais atnaujinimas ir pratęsimas, naujų klientų paieška bei bendra
strategija aptarnauti klientus Estijoje ir Moldovoje su kitomis „INVL Technology“
valdomomis bendrovėmis.
„Andmevara“ šiuo metu aptarnauja apie 250 klientų. Didžiausi – Estijos IT ir vystymo
centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija
bei dauguma Estijos miestų ir rajonų savivaldybių.
Bendrovė taip pat aktyviai veikia Moldovoje, kur šiuo metu vykdo tris projektus:
Moldovos e. Vyriausybei skaitmenizuojamas 4,8 mln. dokumentų archyvas bei
kuriama informacinė sistema duomenų išsaugojimui, skaitmenizuojami 650 tūkst.
Moldovos teismų dokumentų bei vykdoma 2016 m. birželį pasirašyta sutartis su
Moldovos Užsienio reikalų ministerija dėl Moldovos Valstybinio archyvo dalinio
skaitmenizavimo (250 tūkst. dokumentų) ir paieškos sistemos įgyvendinimo.
„Andmevara“ Moldovoje teikia visą savo IT paslaugų spektrą, tačiau daugiausia
projektų vykdo skaitmenizacijos bei informacinių sistemų vystymo srityse.
„Andmevara“ klientų ratas Moldovoje taip pat apima Moldovos parlamentą,
Generalinę prokuratūrą, Migracijos tarnybą, Aplinkos taršos prevencijos biurą.

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITOS STRAIPSNIAI*
Tūkst. EUR
Pajamos

Nuo 2016-05-01 iki
2016-06-30
191

Bendrasis pelnas
EBITDA

154
(50)

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI*

Tūkst. EUR

2016-06-30

Materialus turtas

42

Nematerialus turtas

14

Kitas ilgalaikis turtas

0

EBIT

(58)

Trumpalaikis turtas

492

Grynasis pelnas
(nuostolis)

(58)

Iš jo pinigai

206

Iš viso turto

548

Nuosavas kapitalas

212

* „Andmevara“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta
kontrolė, t. y. nuo 2016 m. gegužės 1 d.


2015 metais „Andmevara“ pajamos siekė 3,46 mln.
EUR, o EBITDA - 578 tūkst. EUR.

Ilgalaikiai įsipareigojimai



2015 ir 2016 metų skaičiai nėra palyginami, nes
prieš privatizaciją iškelta svarbi dalis verslo.

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų
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31
0
305
0
548

IT INFRASTRUKTŪRA. UAB BAIP IR UAB „ACENA“
UAB BAIP IR UAB „ACENA“ VEIKLA PER 2016 METŲ 6 MĖNESIUS
IT infrastruktūros bendrovė BAIP per 2016 metų 6 mėnesius vykdė projektus ir
pasirašė naujas sutartis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Norvegijoje,
Ruandoje ir Burundyje.
Lietuvoje įgyvendinti projektai Nacionalinėje teismų administracijoje, VšĮ
„Infostruktūra“, Santariškių klinikose, taip pat vykdytos priežiūros sutartys
Lietuvos Geologijos tarnyboje ir Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.
Latvijoje ir Estijoje BAIP tęsė didžiausių mažmeninės prekybos tinklų ir
Skandinavijos bankų aptarnavimą, o Norvegijoje – pasirašė naujas kritinės IT
infrastruktūros aptarnavimo sutartis.
Ruandos centriniame banke BAIP kartu su NRD East Africa šiemet įgyvendino tris
didelės apimties modernizacijos projektus, kurių bendra vertė siekia 2,193 mln.
eurų. Du projektai buvo pradėti dar praėjusiais metais bei 2016 metais laimėtas
naujas konkursas. Per 2016 m. pirmąjį pusmetį taip pat pasirašyta nauja
priežiūros sutartis Burundžio Centriniame Banke.
Įgyvendinant LEAN metodiką ir įvedus naujus valdymo metodus, optimizuotas IT
operacijų skyriaus darbas.
2016 m. kovo 7 d. Vilniuje vyko kasmetinė konferencija „Atsparumas ir
technologijos 2016“, skirta didžiųjų Lietuvos verslo ir valstybinių organizacijų
vadovams bei IT departamentų specialistams.
UAB „Acena“ perėjo prie paslaugas teikiančios bendrovės verslo modelio. Vystomi Office 365, Project ir BI sprendimai bei su jais
susijusios paslaugos. Orientuojamasi į stambesnį komercinį sektorių ir savo paslaugų bei unikalių sprendimų išvystymą.
IT infrastruktūros srityje veikiančių bendrovių pajamos augo nuo 4,985 mln. EUR per 2015 metų 6 mėn. iki 5,044 mln. EUR per
tą patį laikotarpį šiemet.
Pajamas, negautas dėl sumažėjusios paklausos viešajame sektoriuje visose Baltijos šalyse, 2016 metais kompensavo tarptautinė
veikla bei didžiųjų verslo klientų – bankų, mažmeninės prekybos tinklų – ilgalaikio aptarnavimo sutartys.
Dėl dar neprasidėjusios naujos ES struktūrinių fondų investicijų programos 2016 metais sumažėjo IT paklausa viešajame
sektoriuje. Šiuo metu ruošiama nauja ES programa ir tikimasi, kad pirkimai pagal naują programą prasidės dar 2016 metų
pabaigoje.
EBITDA ir grynasis pelnas per 2016 m. 6 mėnesius mažėjo dėl išaugusių tarptautinės plėtros sąnaudų.
BAIP vadovybės vertinimu, dėl trečiųjų šalių veikimo BAIP taip pat patyrė vienkartines išlaidas, tačiau tikisi, kad veiksmai, kurių
imamasi, padės šias išlaidas iš dalies kompensuoti.

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITOS STRAIPSNIAI*
Tūkst. EUR

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI*

2016-06-30

2015-06-30

Pajamos

5 044

4 985

Materialus turtas

Bendrasis pelnas

1 626

1 596

Nematerialus turtas

245

413

Kitas ilgalaikis turtas

68

145

36

312

Trumpalaikis turtas

3 971

5 253

19

406

71

746

5 698
1 948
373

6 755
2 782
115

373

115

3 377

3 858

745

246

5 698

6 755

EBITDA
EBIT
Grynasis pelnas
(nuostolis)

*UAB BAIP įsigijo UAB „Acena“ 2015 m. spalio mėn.,
tačiau, siekiant parodyti IT infrastruktūros veiklos šakos
rezultatus, konsoliduoti duomenys pateikiami už visą
laikotarpį.
**2015 m. gruodžio 31 d. UAB BAIP duomenys
audituoti.

Tūkst. EUR

Iš jo pinigai
Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Ilgalaikiai įsipareigojimai

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai

Iš viso nuosavo kapitalo
ir įsipareigojimų
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2016-06-30

2015-12-31**

1 303

1 023

356

334

KIBERNETINĖ SAUGA. UAB NRD CS
UAB NRD CS VEIKLA PER 2016 METŲ 6 MĖNESIUS
Specializuota kibernetinės gynybos įmonė NRD CS per 2016 metų 6 mėn. pasirašė
naujas tarptautines sutartis bei vykdė projektus Lietuvoje, Burundyje, Lesoto
karalystėje, Butane ir Bangladeše.
Lietuvoje baigtas IT tyrimų modernizacijos projektas Policijos departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos, vykdyti kiti saugos testavimo, auditų, konsultacijų ir
mokymų projektai.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su KTU dėl bendrų tyrimų kibernetinės saugos
srityje. KTU ir NRD CS vykdys bendrus tyrimus universiteto akademiniame
kompiuteriniame tinkle bei laboratorijose, stiprins tinklų saugą ir kurs naujus
kibernetinės saugos metodus, pritaikomus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Burundyje NRD CS specialistai dalyvavo NRD grupės projekte – užbaigtas IT valdymo
ir vadovavimo metodikos COBIT 5 diegimo projektas Burundžio centriniame banke.
Lesoto karalystėje atlikta Lesoto e. Vyriausybės infrastruktūros projekto
priešinvesticinė studija.
Butano karalystėje kartu su NRD AS ir BAIP užbaigtas nacionalinės reagavimo į
kibernetinės saugos incidentus tarnybos BtCIRT kūrimo projektas.
Bangladeše NRD CS ir NRD AS toliau tęsia nacionalinės Bangladešo reagavimo į
kibernetinės saugos incidentus tarnybos (BGD e-GOV CIRT) kūrimo projektą.
NRD CS rezultatus 2016 metų pirmąjį pusmetį gerino tarptautinė plėtra bei
prevencinių kibernetinio saugumo pajėgumų striprinimo paslaugos.
Per 2016 metų 6 mėn. gauta 4 kartus daugiau pajamų nei per tą patį laikotarpį
praėjusiais metais – pajamos paaugo nuo 150 tūkst. EUR iki 672 tūkst. EUR.
Bendrovės EBITDA nuo neigiamos – 147 tūkst. per 2015 m. 6 mėn. pakilo iki 94
tūkst. per šių metų pirmąjį pusmetį.

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITOS STRAIPSNIAI

Tūkst. EUR

2016-06-30

2015-06-30

Pajamos

672

150

Bendrasis pelnas

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI

Tūkst. EUR
Materialus turtas

2016-06-30

2015-12-31

36

40
2

421

48

Nematerialus turtas

1

EBITDA

94

(147)

Kitas ilgalaikis turtas

1

1

EBIT
Grynasis pelnas
(nuostolis)

85

(156)

Trumpalaikis turtas

458

782

80

(156)

49

76

496
330
0

825
250
0

0

0

166

575

0

27

Iš jo pinigai
Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Ilgalaikiai
įsipareigojimai

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai

Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Iš viso nuosavo
kapitalo ir
įsipareigojimų
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496

825

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS.
„ALGORITMŲ SISTEMOS“
UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“ VEIKLA PER 2016 METŲ 6 MĖNESIUS
UAB „Algoritmų sistemos“, kurianti aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas
informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas
įmonių verslo procesams automatizuoti, priklauso „INVL Technology“ portfeliui
nuo 2016 m. kovo 21 dienos.
Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra el. valdžia, el. sveikata, finansai, socialinė
apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.
Didžiausi įmonės klientai 2016 metų pirmąjį pusmetį buvo Klaipėdos miesto
savivaldybė, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VĮ
Lietuvos oro uostai bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos.
2016 m. „Algoritmų sistemos“ pasirašė sutartis su Aplinkos apsaugos agentūra,
Valstybiniu studijų fondu ir Vilniaus miesto savivaldybe.
Su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pasirašyta 1,7 mln. eurų vertės
sutartis dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės
sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų.
Kartu su kitomis „INVL Technology“ portfelio bendrovėmis, „Algoritmų sistemos“
taip pat pradėjo dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.
2016 m. antras ketvirtis „Algoritmų sistemoms“ buvo pelningas, bendrovė gavo
624 tūkst. EUR pajamų, o EBITDA siekė 138 tūkst. EUR.

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITOS STRAIPSNIAI

Tūkst. EUR
Pajamos

Nuo 2016-04-01 iki 2016-0630
624

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI

Tūkst. EUR
Materialus turtas

2016-06-30
59

Bendrasis pelnas

517

Nematerialus turtas

0

EBITDA

138

Kitas ilgalaikis turtas

0

EBIT
Grynasis pelnas
(nuostolis)

132

Trumpalaikis turtas

132

Iš jo pinigai



2015 m. „Algoritmų sistemų“ pajamos sudarė
2,768 mln. EUR, o EBITDA – 463 tūkst. EUR.

38

Iš viso turto

785

Nuosavas kapitalas

443

Ilgalaikiai įsipareigojimai

0

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

0
342

Trumpalaikiai
įsipareigojimai

25

726

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

0

Iš viso nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų

785

13.3

„INVL TECHNOLOGY“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

tūkst. eurų

2016 m. I pusmetis

2015 m. I pusmetis

Finansinio turto tikrosios
vertės pokytis

(61)

(60)

Pelnas iki apmokestinimo

(317)

(282)

Grynasis pelnas

(318)

(257)

2016-06-30

2015-12-31

Finansinio turto vertė

20 582

16 955

Kitas turtas

3 369

7 393

TURTAS

23 951

24 348

Nuosavas kapitalas

23 925

24 243
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105

23 951

24 348

Įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

14

PAGRINDINĖS RIZIKOS IR NETIKĖTUMAI

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su „INVL Technology“ veikla bei jos vertybiniais popieriais.
Pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su
„INVL Technology“ vertybiniais popieriais ir veikla, aprašymu.

14.1

RIZIKOS VEIKSNIAI, BŪDINGI VERSLO SRIČIAI, KURIOJE VEIKIA BENDROVĖ IR
JOS PORTFELIO BENDROVĖS

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu.
2016 m. liepos 14 d. bendrovei gavus Lietuvos banko 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.
Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui.
Skolinto kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti
skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali
neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio varotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą
poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų
padarinių grupės veiklai įvairiais būdais:
– Gali būti sudėtinga arba neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems grupės įsigijimams bei esamoms skoloms bei
įsipareigojimams padengti;
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–

Gali išaugti grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

Infliacijos bei defliacijos rizika
Egzistuoja rizika, kad, esant infliacijai, akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju
bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos
atveju kiltų rizika, kad bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.
Geopolitinė rizika
Egzistuoja rizika, kad bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus
konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti bendrovės investicijų
norimu laiku už pageidautiną kainą.

14.2

RIZIKOS VEIKSNIAI, BŪDINGI BENDROVEI IR JOS JOS PORTFELIO BENDROVĖMS

Bendroji rizika
Investicijų į bendrovę vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į bendrovę turėtų
būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Bendrovės akcijų išpirkimas
yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti iš bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti akcijas. Tačiau
bendrovės akcininkas turi galimybę realizuoti bendrovės akcijas antrinėje rinkoje (žr. Įstatų 82-84 p.).
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.
Sandoriai su susijusiomis šalimis
Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo portfelio bendrovėmis. Išsami informacija apie tokius
sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje „Susijusių šalių sandoriai“. Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais, sandoriai
su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomi oficialiai (t.y. nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad
vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo
rizika, t. y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei buvo nustatyta, kad tam
tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, o taip pat rizika, kad bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to,
nei bendrovė, nei jos portfelio bendrovės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.
Buvusių, esamų ir būsimų finansinių projektų sėkmė
Praeityje bendrovė vykdė didelės apimties investicinius projektus ir gali juos vykdyti ateityje. Nors Valdymo bendrovė ir jos
darbuotojai, taip pat bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) bendrovių darbuotojai, prognozuodami investicijas remiasi savo
turima informacija ir analitiniais resursais, nėra garantijos, kad tokia informacija, kuria buvo remiamasi planuojant investicijas,
buvo išsami ir teisinga. Be to, nėra garantijos, kad investavimo planai ir investicijos atneš numatomą ar planuojamą grąžą ir kad
investavimas nekainuos daugiau negu buvo planuota. Jei vykdomi investiciniai projektai arba planuojami investiciniai projektai
pasiseks blogiau negu buvo tikimasi, jei šių projektų grąža bus mažesnė negu planuota arba jei kaina bus didesnė negu buvo
planuojama, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką emitento veiklai, jos finansinei padėčiai ir veiklos efektyvumui. Taip pat nėra
garantijos, kad dabartiniai investiciniai projektai, susiję su portfelio bendrovių pajėgumų padidinimu, naujų produktų ir (arba)
technologijų pristatymas patenkins portfelio bendrovių klientų poreikius.
Emitento verslui neigiamą įtaką gali turėti pagrindinių klientų praradimas
Nors bendrovė nėra priklausoma nuo vieno pagrindinio kliento ar jų grupės, vis tik vieno ar kelių jų praradimas ir negalėjimas
prarastuosius pakeisti kitais panašiais klientais, gali turėti neigiamos įtakos emitento kontroliuojamų portfelio bendrovių verslui,
finansinei padėčiai arba veiklos efektyvumui.
Palūkanų normos rizika
Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir
su bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.
Valiutos rizika
Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl kitų
atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne eurais taip pat
atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad bendrovės operacinės įmonės veiks
įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas
sumažės.
Kredito rizika
Egzistuoja rizika, kad bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys
savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės
dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla,
gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydama
lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus.
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
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atskyrimo veikiančios bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai
iš jų pagal atskyrimo sąlygas, dydis. Bendrovė neturi jokios informacijos, kad AB „Invalda INVL“ reorganizacija buvo įgyvendinta
neteisingai ir/arba įsipareigojimai neperduoti.
Investicijų likvidumo rizika
Egzistuoja rizika, kad investicijos į portfelio įmones bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti
laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl
bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota ar gauta mažesnė negu planuota grąža. Investuojant į portfelio
įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose
rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali
užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas.
Likvidumo rizika
Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės bendrovei (valdomai Valdymo įmonės) taps
sunku/brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl bendrovės investicijų vertė
gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą bendrovės likvidumo lygį arba sieks
organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų.
Įsigydami bendrovės akcijas, akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus akcijų paklausai ar jas išbraukus
iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai,
gali sumažėti ir bendrovės akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.
Portfelio įmonių investicijų rizika
Portfelio įmonės gali kontroliuoti ar įsigyti įmones kitose nei Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma bendrovės
veiklos vykdymu už Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad portfelio įmonių įsigytos /
kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Be to, dėl pablogėjusios
pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet
dėl portfelio įmonės valdomų įmonių veiklos ar portfelio įmonės valdomų įmonių realizavimo portfelio įmonė patirs nuostolių, kurie
atsispindės skaičiuojant bendrovės grynųjų aktyvų vertę.
Portfelio bendrovės yra viešojo sektoriaus sutarčių šalis, kuriai įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai
sprendimai, o politiniai motyvai gali turėti įtakos tokių sutarčių sėkmei ir pelningumui
Viešojo sektoriaus klientai sudaro reikšmingą portfelio bendrovių pajamas atnešančią dalį. Portfelio bendrovių viešojo sektoriaus
verslo apimtims ir pelningumui įtakos gali turėti politiniai motyvai. Joms įtakos gali turėti ir politiniai bei administraciniai sprendimai
dėl valstybinių išlaidų lygio. Tam tikrais atvejais dėl galiojančių norminių teisės aktų, pvz., Europos Sąjungos konkursų taisyklių,
tam tikros viešojo sektoriaus sutarčių sąlygos, pvz., kainodaros sąlygos, sutarties laikotarpio, verslo partnerių naudojimo ir
galimybės pervesti gautinas sumas pagal sutartį, portfelio bendrovėms suteikia mažiau lankstumo, lyginant su tuo, kurį suteikia
privataus sektoriaus sutartys. Be to, sprendimai sumažinti valstybės išlaidas gali grėsti viešojo sektoriaus sutarčių nutraukimu arba
sumažinimu, o tai gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį portfelio bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir
perspektyvoms.
Viešojo sektoriaus sutartis valdžios institucijos gali peržiūrėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų galiojančius įstatymus
ir reglamentus, įskaitant tuos, kurie draudžia antikonkurencijos praktiką. Vadovybė mano, kad ji atitinka šiuos įstatymus ir
reglamentus. Tačiau reguliavimo institucijos vis tik gali galvoti, kad portfelio bendrovė pažeidžia tokius įstatymus ir reglamentus, o
portfelio bendrovei gali būti taikomos nuobaudos, bausmės ir kitos sankcijos, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose dėl viešųjų
pirkimų. Bet koks toks atvejis turės neigiamą poveikį portfelio bendrovės ar kelių bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei
padėčiai, perspektyvoms ir reputacijai.
Bendrovė gali patirti informacinių technologijų vagystę ar netinkamą naudojimą, dėl ko gali atsirasti trečiosios
šalies ieškiniai, ir tai gali pakenkti jos verslui, reputacijai, rezultatams ir finansinėms sąlygoms
Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų, kas gali kelti
grėsmę bendrovės informacijos saugumui ir jos sistemų stabilumui. Tokie mėginimai gali išplaukti iš pramonės ir kitų šnipų ar
įsilaužėlių veiksmų, kurie gali pakenkti bendrovei ar jos klientams. Bendrovei gali nepasisekti aptikti ir apsisaugoti nuo tokių
vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl
tokio įvykio gali iš esmės pakenkti bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.
Portfelio įmonių nemokumo rizika
Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.).
Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti akcijų kainą ar sąlygoti pačios bendrovės nemokumą.
Bendrovės nemokumo rizika
Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų portfelio įmonių vertę ir (ar)
likvidumą, tai gali sukelti bendrovės mokumo problemas, kuomet bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu
atveju bendrovės akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į bendrovę.

14.3

RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU BENDROVĖS AKCIJOMIS

Ankstesnės veiklos rizika
Ankstesnė bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų bendrovės investicijų veiklos rodiklis.
Grąžos garantijos nebuvimas
Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų
rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti bendrovės
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investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesusigrąžinti pradinės
sumos, investuotos į bendrovę.
Rinkos rizika
Įsigyjant bendrovės akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą
gali lemti neigiami bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba
bendrovės akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie bendrovę ir jos
veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie bendrovės akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir akcijų kainą
rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus
šios srities specialistus.
Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti akcijų vertei
Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių
biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose. Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs
nestabilumas dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose
rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.
Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės akcijų emisijos
Visos bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų (išskyrus tam tikrus ribotus apribojimus, apibūdintus
Prospekto 5.9 punkte „Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo“) ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne. Bendrovė negali
numatyti, kokį poveikį tokie būsimi akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie
sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną, akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad akcijų rinkos vertė
nesumažės dėl vėlesnių akcijų, kurias valdo esantys bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų bendrovės akcijų išleidimo.
Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į
neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su bendrovės veiklos rodikliais
Bendrovė negali užtikrinti, kad akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į
reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius,
kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio
veiksnių, kurių bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir
bendrovės ir (arba) portfelio bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius,
rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, taip pat bendras
ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir akcijų poreikį iš esmės
svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį Akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti
neproporcingai bendrovės ir (arba) portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų bendrovės
akcijų emisijos, bendrovės esamų akcininkų akcijų pardavimo, akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba bendrovės
akcijų pirkimo, taip pat investuotojų suvokimo.
Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į
neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su bendrovės veiklos rodikliais
Bendrovė negali užtikrinti, kad akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų,
kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su
konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių bendrovė
negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir bendrovės ir (arba) portfelio
bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir
bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, taip pat bendras ekonomines ir bendras
rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks
pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai bendrovės ir
(arba) portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų bendrovės akcijų emisijos, bendrovės
esamų akcininkų akcijų pardavimo, akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba bendrovės akcijų pirkimo, taip pat
investuotojų suvokimo.
Dividendų mokėjimo rizika
Egzistuoja rizika, kad bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų
srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.
Emitento akcijų likvidumas nėra garantuojamas
Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus
pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina.
Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus bendrovės akcijas iš Nasdaq antrinio sąrašo. Be to, jei bendrovės finansinė padėtis
pablogės, bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.
Interesų konfliktų rizika
Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir bendrovės ar akcininkų interesai skirsis arba
skirsis atskirų akcininkų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, Valdymo įmonė
privalo užtikrinti, kad su akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su Valdymo įmone susiję
asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su Valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia
informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas,
pritardamas investiciniams sprendimams, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus.
Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja Valdymo įmonės vadovą ir valdybą.
Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, Valdymo įmonė yra
įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo
veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.
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Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku
Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų,
galimai darysiančių įtaką bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus bendrovės
veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį
ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei
aplinkybes. Bendrovė, Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek
tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir bendrovės Įstatus.
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. Taigi bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė
nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.
Konkurencijos rizika
Bendrovė, investuodama į portfelio 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.
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. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatuose.

14.4

TEISINIAI IR MOKESTINIAI RIZIKŲ VEIKSNIAI

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika
Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas bendrovės turtas arba veikia portfelio
įmonės, į kurias investuoja bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti bendrovės investicijų apsaugą,
portfelio įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti bendrovės teises ir
interesus.
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.
Mokesčių rizika
Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to
mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai
nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių
kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių
priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias bendrovės ir portfelio
bendrovių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi
pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir, tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis
vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir
mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstami remiantis vadovybės geriausiais išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo
įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji akcininkams,
bendrovei ar portfelio įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti akcijų kaina,
likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti bendrovės investicijų vertė.
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BENDROVĖS INVESTICIJŲ APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS
NAUJOS ĮMONĖS IR ĮSIGIJIMAI

2016 m. vasario 29 d. „INVL Technology“ Lietuvoje įregistravo įmonę „FINtime“, teikiančią užsakomųjų verslo procesų paslaugas.
2016 m. vasario 22 dieną Ruandoje, Kigalyje įregistruota Norway Registers Development Rwanda Ltd. (NRD Rwanda). NRD
Rwanda klientams siūlys visą NRD grupės bei kitų „INVL Technology“ valdomų bendrovių paslaugų portfelį bei, atsižvelgiant į
regioninę šalies eksporto strategiją, galės dalyvauti projektuose Burundyje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. NRD Rwanda
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pritrauks ir sujungs NRD grupės sukauptas žinias ir gebėjimus verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, kritinės IT infrastruktūros,
kibernetinės saugos ir skaitmeninių sprendimų finansų sektoriui srityse bei vystys šias kompetencijas šalyje.
2016 m. kovo 18 dieną, „INVL Technology“ valdoma įmonė „Inventio“ už 2,385 mln. eurų įsigijo 100 proc. informacinių sistemų
kūrimo bendrovės „Algoritmų sistemos“ akcijų. Sandoris užbaigtas „Inventio“ gavus Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio
saugumo interesams įvertinimo komisijos bei Konkurencijos tarybos leidimus. 2015 m. „Algoritmų sistemos“ padidino pajamas 22
proc. iki 2,768 mln. eurų, o grynąjį pelną – 18 proc. iki 386 tūkst. eurų. Bendrovės rezultatai bus įtraukiami į finansines ataskaitas
nuo 2016 m. balandžio 1 dienos, kai buvo įgyta kontrolė ir atsispindės 2016 m. šešių mėnesių tarpinėje informacijoje.
2016 m. balandžio 20 d. „INVL Technology“ iš Estijos Vidaus reikalų ministerijos už 664,6 tūkst. eurų įsigijo 100 proc. Estijos IT
paslaugų bendrovės „Andmevara“ akcijų. „Andmevara“ taip pat turi antrinę įmonę Moldovoje. Prieš sandorį Estijos valstybė
išsimokėjo 1,25 mln. eurų dividendų bei su jais susijusių mokesčių. Sandoris neapima Estijos gyventojų registro valdymo paslaugų,
iki šiol sudariusių didelę dalį „Andmevara“ pajamų, kadangi 2016 metų pradžioje registro valdymas perduotas valstybei. 2015
metais (prieš iškeliant registro valdymą) „Andmevara“ gavo 3,46 mln. eurų pajamų bei uždirbo 348 tūkst. eurų grynojo pelno.
Bendrovės rezultatai bus įtraukiami į finansines ataskaitas nuo 2016 m. gegužės 1 dienos, kai buvo įgyta kontrolė, ir atsispindės
2016 m. šešių mėnesių tarpinėje informacijoje.

15.2

2016 M. IŠSIKELTŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS



Bendrovės valdomų įmonių vertė per 2016 metų 6 mėnesius pasiekė 20,58 mln. eurų (2015 metų pabaigoje ji siekė
16,96 mln. eurų).



Investicijų vertė išaugo 3,62 mln. eurų, padidėjimas susidarė iš papildomų investicijų į portfelio bendrovių kapitalą 3,68
mln. eurų sumai ir 0,06 mln. eurų neigiamo investicijų perkainojimo. Investicijos į portfelio bendrovių kapitalą
daugiausiai buvo skirtos finansuoti UAB „Algoritmų sistemos“ ir „Admevara“ AS įsigijimą.



Bendrovės pinigų likutis ketvirčio pabaigoje siekė 3,36 mln. eurų ir sumažėjo nuo 6,99 mln. eurų.



2016 m. II ketv. pabaigoje „INVL Technology“ valdomos įmonės įvertintos tikrąja verte, naudojant tuos pačius metodus,
kurie yra taikomi ir bendrovei tapus UTIB.



Bendrovės „Vitma“, kuri valdo 100 proc. kritinės IT infrastruktūros įmonės UAB BAIP ir jos dukterinės UAB „Acena“
akcijų vertė – 11,49 mln. eurų, kibernetinės saugos bendrovės UAB NRD CS – 1,85 mln. eurų, NRD grupės – 3,95 mln.
eurų, UAB „Informatikos pasaulis“ – 4 tūkst. eurų. Bendrovės „FINtime“, „Inventio“ (bendrovė, įsigijusi „Algoritmų
sistemos“) ir „Admevara“ AS buvo vertintos savikaina ir jų vertė atitinkamai siekė 229 tūkst. eurų, 2,4 mln. eurų ir 665
tūkst. eurų.



Bendrovė įsteigė dukterinę bendrovę UAB „FINtime“ (įstatinis kapitalas – 229 tūkst. eurų).



„INVL Technology“ valdoma Norway Registers Development AS Ruandoje įsteigė Norway Registers Development
Rwanda Ltd.



Bendrovės nuosavas kapitalas 2016 m. birželio 30 d. siekė 23,925 mln. eurų.
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INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista 2016 m. šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame
rašte (9 pastaba).
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SVARBŪS EMITENTO IR GRUPĖS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO 2016 M. BIRŽELIO 30 d.
2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas specialiajai uždarojo tipo privataus kapitalo investicinei bendrovei „INVL
Technology“ išdavė uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo
investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
2016 m. liepos 18 d. Lietuvos bankas Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-153 patvirtino specialiosios
uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų
prospektą (toliau – Prospektas). Patvirtintas Prospektas yra skirtas visų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų įtraukimui į
prekybą AB NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei Lietuvos bankas 2016 m.
liepos 14 d. išdavė licenciją verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla. Iki minėtos licencijos išdavimo Bendrovės
akcijomis buvo prekiaujama AB NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Naujos Bendrovės akcijos pagal
Prospektą nėra išleidžiamos, tačiau Prospektas buvo parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį Bendrovės teisinį statusą ir
siekį, kad jos akcijomis būtų toliau prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.
2016 m. liepos 18 d. Kauno technologijos universitetas (KTU) ir technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų,
reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė NRD CS pasirašė bendradarbiavimo sutartį. KTU ir
NRD CS vykdys bendrus tyrimus universiteto akademiniame kompiuteriniame tinkle bei laboratorijose, stiprins tinklų
saugą ir kurs naujus kibernetinės saugos metodus, pritaikomus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. NRD CS teiks ekspertinę
paramą kibernetinio saugumo dėmens universiteto aukštojo mokslo programose stiprinimui ir Informatikos srities studijų
programų tobulinimui, siekiant, kad kibernetinė sauga taptų integruota informatikos studijų dalimi. Bendrovė taip pat
teiks pasiūlymus dėl studentų praktikos darbų, magistrantūros ir doktorantūros baigiamųjų darbų temų bei steigs
stipendijas studentų specializacijai kibernetinės saugos srityje.
2016 m. rugpjūčio 5 d. pranešta, kad „INVL Technology“ pasirašė sutartį su Šiaulių banku, pagal kurią bankas teiks
rinkos formuotojo paslaugas ir taip didins bendrovės akcijų likvidumą. Remiantis sutartimi, Šiaulių bankas ne mažiau
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kaip 85 proc. prekybos biržoje laiko teiks pavedimus pirkti bei parduoti „INVL Technology“ akcijas, tokiu būdu gilindamas
rinką. Paslauga pradėta teikti nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d.

18

EMITENTO ATEITIES VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2016 m. liepą įgijusi uždarojo tipo investicinės bendrovės statusą, bendrovė sieks per ateinančius penkerius metus investuoti
emisijos metu pritrauktas lėšas ir padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir
intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių
Azijos rinkose. Padidinus valdomų įmonių vertę, jos būtų parduodamos, o lėšos išmokamos akcininkams.

_______________________________________
Darius Šulnis
Valdymo įmonės „INVL Asset Management“
Generalinis direktorius
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Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“
Investicinio komiteto pirmininkas

