
2019. gada Baltijas uzņēmumu
iegādes un apvienošanas (M&A)
darījumu tirgus apskats



2019. gads Baltijas M&A nozarē – 
izaicinājumiem bagāts

Aktīvākās nozares Baltijā pēc izziņoto darījumu skaita 

>110 – izziņoto darījumu skaits Baltijā

Baltijas valstu M&A tirgus – darījumu skaits mazinājies

410 miljoni eiro – lielākā 2019. gadā noslēgtā darījuma vērtība

1 miljards eiro – kopējā izziņoto darījumu vērtība 

• Baltijas aktīvākās industrijas pozīcijas saglabā-
jusi IT nozare ar 23 izziņotiem darījumiem 
2019. gadā. Tāpat negaidīti liela aktivitāte vēro-
jama finanšu pakalpojumu tirgus konsolidēša-
nā;

• Latvijā lielākā aktivitāte vērojama IT un būvnie-
cības nozarēs, kurās no kopējiem 12 darīju-
miem īstenoti attiecīgi 6 un 2 darījumi;

• Igaunija turpina nostiprināt vadošās pozīcijas 
Baltijas IT nozarē, tās uzņēmumiem piesaistot 
gan finanšu, gan stratēģisko investoru būtisku 
interesi;

• Lietuva pērn pārsteigusi ar augstu aktivitāti 
enerģētikas nozarē – tajā izziņoti 5 darījumi. 
Uzrāviens vērojams arī finanšu pakalpojumu 
nozarē, kurā izziņoti 4 darījumi.

Salīdzinot ar īpaši veiksmīgo 2018. gadu, pērn M&A darījumu aktivitāte Baltijā būtiski samazinājusies – 
kopumā izziņots par 19 % mazāk darījumu. Tāpat, līdzīgi kā gadu iepriekš, Latvijā novērojama būtiski 
mazāka darījumu aktivitāte, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju:

IT risinājumi
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Neraugoties uz kopumā mazāku tirgus aktivitāti, 
finanšu investoru noslēgto  darījumu skaits 2019. 
gadā audzis, sasniedzot vēsturiski augstāko 
līmeni no 2008. gada. Sevišķi liela aktivitāte 
vērojama Baltijas vietējo privātā un riska kapitāla 
fondu vidū, tostarp Karma Ventures, Baltcap un 
Livonia Partners.
Paredzams, ka arī nākamajos gados finanšu 
investoru aktivitāte Baltijā turpinās pieaugt, 
tostarp gaidāma lielāka interese no Rietumeiro-
pas un ASV fondiem.
Mazāku stratēģisko investoru interesi var skaid-
rot ar nepietiekamo banku finansējuma pieejamī-
bu. Ņemot vērā ārvalstu kapitāla banku rūkošo 
riska apetīti, kā arī pieaugošās klientu izpētes 
prasības, uzņēmumiem ir vērā ņemamas grūtības 
laicīgi vai vispār piesaistīt darījumam nepiecieša-
mo finansējumu ar apmierinošiem nosacījumiem. 
Tā rezultātā daudzi darījumi noslēgti ar kavēša-
nos vai netiek īstenoti nemaz. Tāpēc paredzams, 
ka  nākamajos gados Baltijas valstīs būs vēro-
jams gan mezanīna fondu, gan alternatīvo aizde-

vēju aktivitātes pieaugums, kuru aktīvo iesaisti 
darījumu īstenošanā varēja vērot arī pērn.
Atsaucoties uz Mergermarket publiskoto gada 
M&A darījumu apskatu, līdzīgas tendences vēro-
jamas arī pasaules mērogā. Tas galvenokārt 
skaidrojams ar banku riska apetītes trūkumu, ko 
ietekmē Eirozonas gausā attīstība, kā arī ar 
neskaidro globālās ekonomikas procesu tālāko 
virzību, tostarp ASV un Ķīnas tirdzniecības saru-
nām un Brexit.
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LHV PANK iegādājas Igaunijas 
Danske Bank privātpersonu aizde-
vumu izsniegšanas struktūrvienību 
par 410 milj. EUR

Schwenk iegādājās Cemex aktīvus 
Baltijā un Ziemeļvalstīs par 340 milj. 
EUR

Lightspeed Venture Partners inves-
tēja 128 milj. EUR Lietuvas jaunuz-
ņēmumā Vinted

Bolt piesaistīja 59 milj. EUR no 
Nordic Ninja un citiem investoriem

Privāts latviešu investors iegādājās 
96 % no Smiltenes piens akcijām, 
darījuma vērtībai sasniedzot vairāk 
nekā 7 milj. EUR 



Nozīmīgākie M&A darījumi Latvijā
Lai gan Latvija šogad nevar lepoties ar lielāko 
darījumu skaitu Baltijas mērogā, jāņem vērā, ka 
vietējā mērogā īstenoti vairāki nozīmīgi darījumi, 
kuru summa netiek izpausta. 
Jūnijā Igaunijas mediju uzņēmumam Ekspress 
Grupp piederošais Baltijas lielākais ziņu portāls 
Delfi iegādājās biļešu tirdzniecības uzņēmumu 
Biļešu Paradīze. Šo darījumu Delfi komentēja, 
uzsverot mērķi paplašināt darbību, kā arī veidot 
sinerģiju starp abiem uzņēmumiem. 
Tāpat jūnijā izziņota Bauskas alus pārdošana 
Cido Grupai. Bauskas alus saglabājis savu zīmolu 
kā neatkarīga alus darītava un nākotnē plāno 
paplašināt savu piedāvājuma klāstu, izmantojot 
Cido Grupas loģistikas tīklu.
Jūlija beigās izziņota Smartlynx Airlines kapitāl-
daļu pārdošana ar Lietuvas investoriem saistītai 
un Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētai 
holdinga kompānijai Procyone FZE, kurai jau 
pieder vairāki ar aviācijas nozari saistīti uzņē-
mumi.  
Vasaras izskaņā notika Smiltenes piena kapitāl-
daļu pārdošana, kas piesaistīja  stratēģisko un 
finanšu investoru interesi no Baltijas un Rietum-
valstīm. Lai saglabātu Smiltenes piena iepriekšē-
jo īpašnieku nākotnes attīstības stratēģiju un 
uzņēmuma redzējumu, kapitāldaļas pārdotas 
privātam latviešu investoram. 

Vairāki pārdošanas darījumi izziņoti arī informāci-
jas un komunikācijas tehnoloģiju tirgū. Tā, piemē-
ram, septembrī mobilo sakaru operators Bite 
noslēdza līgumu par telekomunikācijas uzņēmu-
ma Baltcom iegādi. Šis darījums īstenots kā 
stratēģisks solis uzņēmuma konkurētspējas uzla-
bošanai, paplašinot piedāvājuma klāstu ar mājas 
internetu un plašu TV kanālu piedāvājumu.
Kopumā Latvijas uzņēmumi pērn piesaistījuši 
vērā ņemamu ārvalstu investoru interesi. Tā, 
piemēram, decembra sākumā izziņota Latvijas 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operato-
ra Conexus Baltic Grid akciju pārdošana japāņu 
kompānijai Marubeni piederošam fondam MM 
Capital Infrastructure Fund 1. Tādējādi plānots 
sniegt atbalstu Conexus ilgtermiņa finansējuma 
piesaistei no vietējām japāņu finanšu iestādēm. 
Tāpat gada izskaņā norisinājās arī Gazprom 
akciju izsole, kurā par 79 miljoniem eiro kā darīju-
ma sākumcenu tika piedāvāts iegādāties uzņē-
mumam piederošās 34,1 % Conexus akcijas. Šīs 
daļas pārdotas pagaidām vēl nenosauktam 
investoram.
Gada noslēgumā notikusi arī UniCredit Leasing 
850 miljonu eiro vērtā līzinga portfeļa pārdošana 
bankai Citadele, tā atbalstot bankas ilgtermiņa 
mērķi kļūt par vadošo finanšu pakalpojumu snie-
dzēju Baltijas valstīs.

Oaklins 2019. gadā īstenotie nozīmīgākie darījumi Baltijā 

Būvniecība

iegādājies

M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Igaunijas investīciju kompānija 
US Invest iegādājās vadošo 

satiksmes pārvaldības produktu 
un pakalpojumu sniedzēju

Signaal TM

Pārtikas un dzērienu ražošana

iegādājies

privātais investors

piesaistot finansējumu no
BPM mezanīna fonda

M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Smiltenes piens pārdošanas 
darījums, kas piesaistīja nozīmīgu 

vietējo un ārvalstu investoru interesi. 
Darījuma rezultātā 96 % uzņēmuma 

akciju iegādājās privāts investors

Tehnoloģijas, Mediji,
Telekomunikācijas

iegādājies

M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Igaunijas investīciju kompānija UP 
Invest iegādājās vietējo vides mediju 
grupu Digital Future. Darījuma mērķis 
ir paplašināt uzņēmuma darbību arī 
Latvijas un Lietuvas tirgus virzienā



• Post Service Kurzeme darbojas automatizēto pasta 
termināļu tirgū ar zīmolu Pasta Stacija. Salīdzinot ar 
konkurentiem, uzņēmums ir vienīgais, kas piedāvā 
iekštelpu pakomātu servisu.

• Pasta Stacijas tīkls sastāv no 61 pasta termināļa Latvijas 
teritorijā.

• Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu 
pieejamību visā Latvijas teritorijā ar 400 pasta nodaļām, 
1300 pastniekiem un 100 kurjeriem.

• Oaklins konsultēja Baltcap Pasta Stacijas aktīvu pārdošanā. 
Darījuma rezultātā Latvijas Pasts pārņēma Pasta Stacija 
tīklu. 

• Darījums ir daļa no Latvijas Pasta modernizācijas plāniem, 
kas būtiski stiprinās uzņēmuma pozīcijas e-komercijā 
Baltijas valstīs. Tas ir īpaši nozīmīgs, jo ir viens no retajiem 
piemēriem, kas parāda valsts uzņēmuma iesaistīšanos 
inovāciju ieviešanā, izmantojot M&A darījumu starpniecību.

Darījums tuvplānā

Ú

refinansējis
esošās saistības

Tirdzniecība/Tehnoloģijas, Mediji,
Telekomunikācijas

M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Latvijas lielākā datortehnikas un 
programmatūras tirdzniecības 
uzņēmuma akciju sabiedrības 

Capital ilggadējā vadība kļuvusi par 
uzņēmuma mazākuma akcionāriem. 

Jaunie akcionāri turpinās iesākto, 
ciešā sadarbībā ar līdzšinējo vadības 

komandu virzot uzņēmumu pretī 
nākamajam attīstības posmam

iegādes darījumu

Veselības aprūpe

iegādājiesīstenojusi

M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Privātā un riska kapitāla fonds 
Baltcap pārdeva vienu no Lietuvas 

vadošajiem veselības aprūpes tīkliem 
InMedica Baltijas lielākajam 

privātā kapitāla fondam 
INVL Baltic Sea Growth Fund

Būvmateriālu ražošana

FINANSĒJUMA PIESAISTE

Baltijā vadošais sauso būvniecības 
materiālu ražotājs Sakret Holdings 
refinansēja savas esošās saistības 

BlueOrange bankā, nākotnē plānojot 
publiskajā tirdzniecībā izlaist 

korporatīvās obligācijas

Loģistika

iegādājies
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M&A PĀRDOŠANAS PUSE

Latvijas Pasts iegādājās zīmola 
Pasta Stacija 61 pasta termināļa tīklu, 

būtiski stiprinot e-komercijas un 
pasta pakalpojumu tālāko 

attīstību Latvijā

Uzņēmuma vadības
komanda



Par Oaklins

pieredzējušu 
profesionāļu

800
biroju
60

valstīs
40

noslēgtu
darījumu

5000+
dažādās
nozarēs

15

Oaklins ir pasaules līderis vidēja lieluma uzņēmu-
mu iegādes un apvienošanās (M&A) darījumu 
konsultācijās. Oaklins piedāvā plašākos starptau-
tiskos resursus – vairāk nekā 800 M&A speciālistu 
40 valstīs, kas darbojas visos finanšu centros 
pasaulē. 
Oaklins komanda Baltijā ir vienlīdz spēcīga, gan 
konsultējot liela mēroga pārrobežu darījumus, gan 
arī visu veidu darījumos vietējā tirgū. Komandas 
pieredze iekļauj atpazīstamu reģionālo uzņēmumu 
pārdošanas darījumus starptautiskām korporāci-
jām, finansējuma piesaisti uzņēmumu attīstībai, kā 
arī stratēģiskās konsultācijas privātajam un valsts 
sektoram.
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Rīga, LV-1046, Latvija
www.oaklins.com


