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Vadovybės pranešimas
AB „INVL Technology“ (toliau Bendrovė) – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ
Vilnius akcijų biržoje nuo 2014 m. birželio mėn.
Bendrovė yra investicinis subjektas, kuris buvo sukurtas 2015 m. vasario 9 d. prie AB „BAIP grupė“ prijungus AB „INVL
Technology“. AB „BAIP grupė“ perėmė visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – AB
„INVL Technology“. Kadangi yra tęsiama veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus
investiciniam subjektui, bendrovės investicijos vertinamos tikrąja verte ir nėra konsoliduojamos, palyginamieji skaičiai yra
pateikiami buvusios AB “INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB „BAIP grupė“.
Tikrąja verte vertinamas bendrovės finansinis turtas 2015 m. birželio 30 d. siekė 14,842 mln. eurų. Lyginant su 2014 m.
gruodžio 31 d., tikroji vertė krito 60 tūkst. eurų, (lyginama su finansinio turto tikrąja verte 2014 m. gruodžio 31 d., kuris buvo
įgytas per reorganizaciją, pasibaigusią 2015 m. vasario 9 d.). Tikrosios vertės nustatymo principai detaliau aprašyti
Bendrovės tarpinėse 2015 m. pirmo pusmečio ataskaitose. Bendrovė per 2015 m. pirmą pusmetį patyrė 257 tūkst. eurų
grynojo nuostolio, kurį didžiąja dalimi lėmė minėtas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas bei patirtos palūkanų sąnaudos.
Per 2015 m. pirmą pusmetį Bendrovė dividendų iš valdomų įmonių negavo, taip pat nepardavė jokių įmonių akcijų.
AB „INVL Technology“ veikia kaip IT įmonių klasteris orientuotas į stambaus verslo ir valstybinius segmentus, kurio 4
pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT
imlioms pramonės šakoms. Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, AB „INVL Technology“
investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias
gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis AB
„INVL Technology“ įmonėmis. AB „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.
2015 m. birželio 8 d. Lietuvos bankas patvirtino AB „INVL Technology“ paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą ir
2015 m. birželio 10 d. buvo pradėtas viešas akcijų siūlymas, kuris buvo baigtas 2015 m. liepos 3 d. Bendrovė sėkmingai
baigė viešą akcijų platinimą išleidžiant 6.060.607 naujų akcijų. Galutinė patvirtinta siūlymo kaina – 1,65 EUR. 2015 m. liepos
8 d. buvo užregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, kurioje nurodyta, kad AB „INVL Technology“ įstatinis kapitalas
kapitalas siekia 3.530.843,09 EUR, jis padalintas į 12.175.321 vnt. akcijų, kurios suteikia 12.175.321 balsų. Akcijos nominali
vertė – 0,29 euro. Po platinimo pagrindiniais Bendrovės akcininkais tapo – Alvydas Banys (5%) bei jo valdoma „LJB
Investments“ (20%), AB „Invalda INVL“ (16%) Irena Ona Mišeikienė (12 %), AB „Lietuvos draudimas“ (7%), Kazimieras
Tonkūnas (6%).
Šiuo metu didžiausios AB „INVL Technology“ investicijos yra įmonės Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje. AB
„INVL Technology“ valdomų įmonių struktūra:
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Per pirmąjį 2015 metų pusmetį verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios NRD grupės pajamos sudarė 1.416
tūkst. eurų – 16 proc. mažiau negu praėjusiais metais. Tačiau, vykdant sudėtingesnius ir aukštesnės pridėtinės vertės
projektus, NRD grupės EBITDA per pirmąjį 2015 metų pusmetį pasiekė 150 tūkst. eurų (2014 metais tuo pačiu laikotarpiu
EBITDA rodiklis buvo neigiamas – minus 57 tūkst. eurų). Aukštesnę pridėtinę vertę kūrė ir padidėjusi konsultacinių darbų
procentinė dalis bei sėkminga UAB „NRD“ veikla tiek Lietuvoje, tiek NRD grupės projektuose Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos
rinkose.
Per pirmąjį šių metų pusmetį taip pat išaugo NRD grupei priklausančių įmonių skaičius. 2015 m. kovo 23 d. pasirašyta
„Infobank Uganda“, kurioje NRD turi 30 proc. akcijų, akcininkų sutartis. „Infobank Uganda“ ketina bendradarbiauti su
registrais, kurie šiuo metu veikia popierinių bylų pagrindu, bei per elektroninę sistemą teikti registrų informaciją finansinio
sektoriaus klientams. Siūlomi novatoriški sprendimai leis verslams gauti reikalingą informaciją, užsisakyti oficialius
dokumentus, bei naudotis elektroninėmis paslaugomis nelaukiant registrų sistemos modernizacijos. Įmonės veikla prisidės
prie Ugandos verslo sąlygų gerinimo, palengvins ir pagreitins finansinių institucijų veiklą, dėl to – ir verslų galimybes skolintis.
Poataskaitiniu laikotarpiu - liepos 24 d. užbaigtas UAB „ETRONIKA“ įsigijimo sandoris. Norway Registers Development AS
(NRD AS) už 200 tūkst. eurų įsigijo 80 proc. elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo, elektroninių transporto bilietų
bei mažmeninės prekybos sprendimus kuriančios UAB „ETRONIKA“ akcijų. Į UAB „ETRONIKA“ valdybą išrinkti AB „INVL
Technology“ atstovai Nerijus Drobavičius bei Vida Juozapavičienė, joje taip pat dirbs vienas iš UAB „ETRONIKA“ įkūrėjų
Jonas Šulcas. Bendrovei toliau vadovaus dabartinis jos vadovas Kęstutis Gardžiulis.
Per pirmąjį 2015 metų pusmetį bei poataskaitiniu laikotarpiu NRD AS taip pat pasirašė naujas strategines sutartis, kurios
generuos ilgalaikes pajamas visai grupei. Liepos 15 d. bendrovė paskelbė apie pasirašytą 415 tūkst. JAV dolerių sutartį su
Ugandos Nacionaline informacinių technologijų tarnyba (NITA-U) dėl integruoto vieno langelio investuotojų registravimo ir
licencijavimo sprendimo sukūrimo ir įgyvendinimo Ugandos Investicijų tarnyboje, kartu su UAB „NRD“ pasirašyta 480 tūkst.
JAV dolerių vertės (įskaitant išskaičiuojamąjį mokestį) sutartis su Tanzanijos Socialinės paramos fondu dėl vieningo
socialinės paramos gavėjų registro sukūrimo, Kambodžoje pasirašyta ir pradėta vykdyti Jungtinių Tautų Vaikų fondo
(UNICEF) finansuojama sutartis dėl nacionalinės gimimų registracijos ir identifikacijos strategijos paruošimo.
IT infrastruktūros srityje dirbanti UAB BAIP per pirmąjį 2015 m. pusmetį gavo 4.682 tūkst. eurų pajamų – 11 proc. mažiau
negu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (5.243 tūkst. eurų), o įmonės EBITDA sumažėjo 52 proc. iki 357 tūkst. eurų
(tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais EBITDA siekė 742 tūkst. eurų).
UAB BAIP pirmą pusmetį sėkmingai vykdė vidutinio laikotarpio užduotis – išplėsti operacijas į Latviją ir Estiją bei padidinti
nuolatinio aptarnavimo sutarčių apimtis. Todėl nepaisant silpnesnio pajamų požiūriu pirmojo pusmečio (praeitam laikotarpiui
reikšmingą įtaką darė užbaigti stambūs duomenų centrų modernizacijos projektai užsienyje) dėl turimo įdirbio, įmonė tikisi
užsitikrinti gerus rezultatus jau 2015 metais. Pirmąjį 2015 metų pusmetį UAB BAIP diegė Bankui „Swedbank“ klientams
skirtus naujus interneto banko terminalus ir susitarė dėl integruotos jų aptarnavimo paslaugos banko padaliniuose Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje, taip pat pasirašė kitas ilgalaikio aptarnavimo Baltijos šalyse sutartis su korporatyviniais klientais.
UAB „Acena“ pajamos išaugo 75 proc. iki 730 tūkst. eurų, o įmonės EBITDA buvo lygi nuliui (lyginant su 17 tūkst. eurų per
2014 metų pirmą pusmetį). Pirmąjį šį metų pusmetį „Acena“ išrinkta „Microsoft“ metų partnere Lietuvoje.
Specializuotos kibernetinės gynybos įmonės NRD CS rezultatus Lietuvos rinkoje pirmąjį šių metų pusmetį įtakojo kelių
planuotų projektų nukėlimas vėlesniems laikotarpiams. Be to, bendrovė investavo į plėtrą tarptautinėse rinkose, todėl
pusmetis baigtas nuostolingai, tačiau investicijų grąža stebima jau poataskaitiniu laikotarpiu. Bendrovės pajamos per pirmąjį
2015 metų pusmetį siekė 150 tūkst. eurų – 57 proc. mažiau negu 2014-aisiais, kai jos sudarė 349 tūkst. eurų. Įmonės
EBITDA neigiama – 147 tūkst. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais UAB NRD CS EBITDA buvo neigiama –
11 tūkst. eurų.
Poataskaitiniu laikotarpiu, rugpjūčio 3 d., bendrovė pranešė, kad kartu su Norway Registers Development AS pasirašė dvejų
metų, 912 tūkst. JAV dolerių vertės (įskaitant mokesčius) sutartį su Bangladešo Skaitmenizacijos taryba (Bangladesh
Computer Council) dėl modernios nacionalinės kibernetinės gynybos ir kibernetinio saugumo doktrinos sukūrimo kovai su
intelektinės nuosavybės vagystėmis, pramoniniu šnipinėjimu bei IT infrastruktūros panaudojimu trečiųjų šalių atakoms. Tai
leidžia įmonėms įžengti į 160 mln. gyventojų turinčią rinką bei sukuria prielaidas tolimesnei tarptautinei plėtrai.
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Pagrindinių dukterinių bendrovių veiklos rodikliai pateikiami lentelėje žemiau:
BAIP
Pagrindiniai pelno (nuostolių)
2015 m. II 2014 m. II
ataskaitos straipnsiai
ketv.
ketv.
Pajamos
EBITDA
EBIT
Grynasis pelnas (nuostolis)

Pajamos
EBITDA
EBIT
Grynasis pelnas (nuostolis)

Pagrindiniai
straipsniai

balanso

2.357
214
165
271

3.060
410
356
384

2015 m. I
pusm.

2014 m. I
pusm.

4.682
357
259
423

5.243
742
622
695

BAIP

Acena
2015 m. II
2014 m. II
ketv.
ketv.
627
24
22
19
2015 m. I
pusm.
730
(2)
(5)

350
18
18
18

730
77
66
66

1.012
(23)
(39)
(53)

2014 m. I
pusm.

2015 m. I
pusm.

2014 m. I
pusm.

416
17
17
17

1.416
150
129
121

1.687
(57)
(90)
(85)

Acena

2015.06.30 2014.12.31

2015.06.30

NRD grupė
2015 m. II
2014 m. II
ketv.
ketv.

NRD grupė

2014.12.31 2015.06.30

NRD CS
2015 m. II 2014 m.
ketv.
II ketv.
61
(61)
(66)
(65)
2015 m. I
pusm.

81
(33)
(35)
(35)
2014 m.
I pusm.

150
(147)
(156)
(156)

349
(11)
(14)
(14)

NRD CS

2014.12.31

2015.06.30 2014.12.31

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
iš jo pinigai
Iš viso turto

291
4.961
313
5.252

440
6.054
743
6.494

13
676
15
689

1
314
94
315

388
2.164
139
2.552

568
1.224
151
1.792

45
89
1
134

50
380
43
430

Nuosavas kapitalas
Ilgalaikiai įsipareigojimai
iš jų finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
iš jų finansiniai įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų

2.194
215
215
2.843
367

2.930
409
409
3.155
351

91
598
-

95
200
-

430
455
58
1.667
292

533
195
82
1.064
52

(47)
181
-

109
321
-

5.252

6.494

689

315

2.552

1.792

134

430
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Tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita
Pastabos

Pajamos
Grynasis finansinio turto tikrosios vertės pokytis
Palūkanų pajamos
Kitos pajamos
Pajamų iš viso

2015 m. I
2014 m. I
2015 m. II
2014 m. II
pusm.
pusm.
ketv.
ketv.
Neaudituota Neaudituota Neaudituota Neaudituota
111
(60)
13
17
81

807
807

70
(60)
9
13
32

807
807

Išmokos darbuotojams
Kitos sąnaudos

(98)
(110)

(1)
(10)

(61)
(53)

(1)
(10)

Veiklos sąnaudų iš viso

(208)

(11)

(114)

(11)

Veiklos (nuostolis) pelnas

(127)

796

(82)

796

5

(155)

-

(93)

-

6

(282)
25
(257)

796
796

(175)
(175)

796
796

Finansinės veiklos sąnaudos
Ataskaitinio laikotarpio (nuostolis) pelnas prieš
apmokestinimą
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Ataskaitinio laikotarpio (nuostolis) pelnas

4

Grynosios kitos bendrosios ataskaitinio laikotarpio
pajamos po mokesčių

-

-

-

-

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ
PAJAMŲ, IŠ VISO, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ

(257)

796

(175)

796

Priskirtinos:
- Bendrovės kontroliuojantiems akcininkams

(257)

796

(175)

796

(0,05)

0,20

(0,03)

0,20

Paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis),
tenkantis akcijai (EUR)
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Tarpinė finansinės būklės ataskaita

Pastabos
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai
pripažįstami pelnu ar nuostoliais
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Ilgalaikio turto iš viso

2015 m.
2014 m.
birželio 30 d. gruodžio 31 d.
Neaudituota Neaudituota
7

-

14.842
25
14.874

7.828
7.828

237
25
424
1.497
2.183

25
25

Turto iš viso

17.057

7.853

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas
Akcijų priedai
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
Nuosavo kapitalo iš viso

1.773
179
9.674
11.626

172
250
579
6.846
7.847

-

-

3.245
58
35
1.494
599
5.431

3
3
6

5.431

6

17.057

7.853

4

Trumpalaikis turtas
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos
Suteiktos trumpalaikės paskolos ir ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso

Įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikės paskolos
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikės paskolos
Prekybos skolos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Įsipareigojimai, susiję su įstatinio kapitalo didinimu
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
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Tarpinė pinigų srautų ataskaita
Pastabos
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
Nepiniginiai srautai:
Palūkanų (pajamos)
Palūkanų sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Finansinio turto grynasis tikrosios vertės pokytis
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos

4
6

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
(Sumokėtas) pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Ilgalaikio turto įsigijimas
Suteiktų paskolų grąžinimas
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai
Pinigų srautai, susiję su akcininkais:
Įplaukos iš platinimo
Pagal atskyrimo sąlygas gautieji pinigai
Pinigų likutis reorganizacijos metu prijungtoje bendrovėje

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Paskolų (grąžinimas)

2015 m. I pusm. 2014 m. I pusm.
neaudituota
neaudituota
(257)

796

(13)
155
1
60
(25)
(79)

(807)
(11)

29
(18)
6
12
(50)
(50)

1
1
(9)
(9)

(3)
(3)

9

1.494
41
1.535

(10)
(10)

120
120

41
41

(118)
(118)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

1.525

(77)

Valiutos kurso pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų
likučiui
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

1.472
25
1.497

34
34
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Tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pastabos
Likutis 2014 m. balandžio
29 d.
2014 m. I pusmečio grynasis
pelnas (nuostoliai)
Bendrųjų pajamų (išlaidų) iš
viso
Likutis 2014 m. birželio 30 d.
Investicinio subjekto apskaitos
principų taikymo įtaka
atskyrimo datai
2014 m. II pusmečio grynasis
pelnas (nuostoliai)
Bendrųjų pajamų (išlaidų) iš
viso
Likutis 2014 m.
gruodžio 31 d.
Reorganizacijos įtaka
Viso sandoriai su Bendrovės
akcininkais, pripažinta
tiesiogiai nuosavybėje
2015 m. I pusmečio grynasis
pelnas (nuostoliai)
Bendrųjų pajamų (išlaidų) iš
viso
Likutis 2015 m. birželio 30 d.

3

Įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Privalomasis
rezervas

Savų akcijų
supirkimo
rezervas

Nepaskirstytasis pelnas

Viso

172

250

23

556

209

1.210

-

-

-

-

796

796

172

250

23

556

796
1.005

796
2.006

-

-

-

-

3.746

3.746

-

-

-

-

2.095

2.095

-

-

-

-

5.841

5.841

172

250

23

556

6.846

7.847

1.601

(71)

(23)

(556)

3.085

4.036

1.601

(71)

(23)

(556)

3.085

4.036

-

-

-

-

(257)

(257)

1.773

179

-

-

(257)
9.674

(257)
11.626
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Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija

AB „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė buvo sukurta
susijungus AB „BAIP grupė“ ir AB „INVL Technology“ (3 pastaba).
Bendrovės registracijos adresas yra:
Gynėjų g. 16,
Vilnius,
Lietuva.
2014 m. balandžio 29 d. Bendrovei priklausė 80 proc. į IT grupės įmones investuojančios UAB „BAIP grupė“ akcijų bei 100 proc.
veiklos nevykdančios UAB „Inventio“ akcijų. Po UAB „BAIP grupė“ įstatinio kapitalo padidinimo 2014 m. gruodžio mėn., kuriame
dalyvavo tik smulkieji įmonės akcininkai, Bendrovei priklausė 65,65 proc. akcijų. 2014 m. gruodžio mėn. UAB „BAIP grupė“
pertvarkyta į akcinę bendrovę. AB „BAIP grupė“ – specializuotas informacinių technologijų bendroves vienijanti grupė, kurios
veikla apima: verslo aplinką gerinančių projektų įgyvendinimą, integruotų nacionalinių informacinių sistemų kūrimą, kritinės IT
infrastruktūros atsparumo užtikrinimą, nacionalinį kibernetinį saugumą ir gynybą. Po reorganizacijos (3 pastaba) tapusi AB „INVL
Technology“ šiuo metu turi įmones Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje.
Bendrovė savo veiklą tęsia kaip finansinis-strateginis investuotojas, atitinkantis investicinio subjekto sąvoką pagal TFAS
nuostatas ir kartu su IT įmonių vadovais siekia investicijų vertės augimo per verslų įsigijimą, vystymą ir pardavimą.
Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 6.114.714 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Visos Bendrovės akcijos
yra pilnai apmokėtos. Dukterinės įmonės Bendrovės akcijų neturi. Bendrovės akcininkais 2015 m. birželio 26 d. buvo (pagal
balsus)*:

UAB „LJB INVESTMENTS”
Irena Ona Mišeikienė
Kazimieras Tonkūnas
AB „INVALDA INVL“
UAB „Lucrum investicija“
Alvydas Banys
Kiti
Iš viso

Turimų balsų
skaičius
1.224.152
1.162.421
840.452
504.509
408.215
308.745
1.666.220
6.114.714

Balsų dalis (%)
20,02%
19,01%
13,75%
8,25%
6,68%
5,05%
27,24%
100%

Bendrovės akcijos nuo 2014 m. birželio 4 d. įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.
2

Parengimo pagrindas ir apskaitos principai

2015 m. 6 mėnesių tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos remiantis TAS 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.
Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinėse finansinėse ataskaitose ir turėtų
būti skaitomos kartu su 2014 m. gruodžio 31 d. metinėmis finansinėmis ataskaitomis.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos yra pateikiamos tūkstančiais
eurų, o sumos yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio, jei kitaip nenurodyta. Ankstesnių metų palyginamoji informacija
perskaičiuota pagal oficialų lito konvertavimo į euro santykį: 1 euras = 3,4528 lito.

10

AB „INVL TECHNOLOGY“
2015 M. 6 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2.1

Palyginamieji skaičiai

Bendrovė buvo sukurta sujungus dvi bendroves – AB „BAIP grupė“ ir AB “INVL Technology” (3 pastaba). Kadangi yra tęsiama
veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus investiciniam subjektui, palyginamieji skaičiai yra
pateikiami buvusios AB “INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB „BAIP grupė“.
2.2

Pagrindiniai apskaitos principai

Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal apskaitos principus, kurie taikyti ruošiant 2014 m.
gruodžio 31 d. metines finansines ataskaitas, išskyrus naujų standartų ir interpretacijų, privalomų taikyti nuo 2015 m. sausio
1 d., įgyvendinimą. Šie pakeitimai aprašomi žemiau.
TFAAK 21-asis aiškinimas – „Mokesčiai“
Šiuo aiškinimu patikslinta prievolės sumokėti mokestį, kuris nėra pelno mokestis, apskaita. Įpareigojantis įvykis, dėl kurio
atsiranda įsipareigojimas, – tai įstatymais apibrėžtas įvykis, dėl kurio kyla įsipareigojimas sumokėti mokestį. Tai, kad ūkio
subjektas ekonomikos požiūriu yra priverstas tęsti ūkinę veiklą ateityje, arba tai, jog jis rengia finansines ataskaitas
vadovaudamasis veiklos tęstinumo prielaida, nelemia įsipareigojimo atsiradimo. Tokie patys pripažinimo principai taikomi tiek
tarpinėms, tiek metinėms finansinėms ataskaitoms. Aiškinimo nuostatų taikymas įsipareigojimams, atsirandantiems dėl emisijos
platinimo schemų, nėra privalomas. Šiuo metu Bendrovei nėra nustatyti jokie reikšmingi mokesčiai, todėl šio aiškinimo įtaka
Bendrovei yra nereikšminga.
2013 m. TFAS metiniai patobulinimai
Patobulinimai apima keturių standartų pataisas.
− 1-ojo TFAS išvadų pagrindimo pataisomis patikslinama, kad jeigu naujos standarto versijos taikymas dar nėra privalomas,
tačiau ją galima taikyti anksčiau laiko, standartus pirmą kartą taikantis ūkio subjektas gali taikyti arba senąją, arba naująją
versiją, jeigu tas pats standartas taikomas visiems nurodytiems laikotarpiams.
− 3-ojo TFAS pataisomis patikslinama, kad šis standartas netaikomas jungtinės veiklos kūrimo apskaitai pagal 11-ąjį TFAS.
Pataisomis taip pat patikslinama, kad taikymo srities išimtis taikoma tik pačios jungtinės veiklos finansinėms ataskaitoms.
− 13-ojo TFAS pataisomis patikslinama, kad 13-jame TFAS numatyta portfeliui taikoma išimtis, kuri leidžia ūkio subjektui vertinti
finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų grupės tikrąją vertę grynąja suma, taikoma visoms sutartims (įskaitant sutartis dėl
nefinansinių priemonių pirkimo ar pardavimo), kurios priklauso 39-ojo TAS arba 9-ojo TFAS taikymo sričiai.
− 40-ojo TAS pataisomis patikslinama, kad 40-asis TAS ir 3-iasis TFAS nėra tarpusavyje nesuderinami. 40-jame TAS pateikti
nurodymai padeda ataskaitas rengiantiems ūkio subjektams atskirti investicinį turtą ir savininko reikmėms naudojamą turtą.
Ataskaitas rengiantys ūkio subjektai taip pat turi remtis 3-jame TFAS pateiktais nurodymais nustatydami, ar investicinio turto
įsigijimas yra verslo jungimas.
Šios pataisos neturėjo įtakos Bendrovės 2015 m. 6 mėnesių finansinėms ataskaitoms.
2.3

Apskaitiniai įvertinimai

Bendrovė daro apskaitinius vertinimus ir sprendimus, kurie įtakos skelbiamas turto ir įsipareigojimų sumas per ateinančius
finansinius metus. Šie vertinimai ir sprendimai yra nuolatos peržiūrimi ir remiasi istorine patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant
esamomis aplinkybėmis pagrįstus ateities lūkesčius. Atlikti apskaitiniai vertinimai ne visada atitinka faktinius rezultatus.
Vertinimai ir prielaidos, kurių rizika yra reikšminga, ir, kurie per ateinančius finansinius metus gali pareikalauti turto ar
įsipareigojimų apskaitinių verčių reikšmingo koregavimo, yra aptariami toliau.
Investicijų, kuriomis neprekiaujama likvidžiose rinkose tikroji vertė
Vertybinių popierių, kuriais neprekiaujama likvidžiose rinkose, tikroji vertė nustatoma naudojant vertinimo modelius, iš kurių
svarbiausi yra pajamų daugikliai, diskontuoti pinigų srautai ir paskutiniai palyginamieji sandoriai. Bendrovėje naudojami tikrosios
vertės nustatymo modeliai yra periodiškai peržiūrimi ir lyginami su istoriniais rezultatais, siekiant užtikrinti jų patikimumą.
Detali informacija apie naudotus 3 lygio tikrosios vertės nustatymo metodus ir įvesties duomenis pateikta 4-oje pastaboje.
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Investicinio subjekto statusas
Vadovybė periodiškai tikrina, ar Bendrovė atitinka visus nurodytus investiciniam subjektui keliamus reikalavimus. Tuo pačiu
vadovybė įvertina Bendrovės veiklos tikslą (žr. 1 pastabą), investavimo strategiją, pajamų prigimtį ir tikrosios vertės modelius.
Vadovybės vertinimu nuo Bendrovės įsteigimo dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo Bendrovė atitiko visus investicinio
subjekto kriterijus.
3

AB „BAIP grupė“ ir AB „INVL Technology“sujungimas

2015 m. vasario 9 d. užbaigtas AB „INVL Technology“ ir AB „BAIP grupė“ reorganizavimas: prie AB „BAIP grupė“ prijungta
AB „INVL Technology“. AB „BAIP grupė“ perėmė visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu
– akcinė bendrovė „INVL Technology“. Bendrovės akcijos yra kotiruojamos NASDAQ Vilnius akcijų biržoje baigus visas teisines
procedūras. Atnaujinta prekyba Bendrovės akcijomis galima nuo 2015 m. kovo mėnesio. AB „INVL Technology” (buvusi AB
„BAIP grupė“) įstatinis kapitalas yra padalintas į 6.114.714 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29
euro. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVL Technology“ (buvusi AB „BAIP grupė“) valdyba ir vadovas nepasikeitė – darbą
valdyboje tęsia bendrovės vadovas Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Alvydas Banys, Vytautas Plunksnis bei Nerijus
Drobavičius.
Žemiau esanti lentelė pateikia jungimo įtaką balansui:

AB „BAIP
grupė“
Ilgalaikis materialusis turtas
Investicijos į dukterines įmones
Atidėtasis pelno mokestis
Ilgalaikės gautinos sumos
Paskolos
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių
laikotarpių sąnaudos
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Viso turto

AB „INVL
Technology“

Eliminavimai ir
reorganizacijos Apjungta bendrovė (AB
„INVL Technology“)
įtaka
5
(7.826)*
14.902
3
196
44

5
14.900
3
196
44

7.828
-

4
266
41
15.459

22
7.850

(7.826)

4
266
63
15.483

172
250
579
6.844
5
7.850

(165)
(250)
(579)
(6.832)
(7.826)

1.774
179
9.928
3.602
15.483

Įstatinis kapitalas
1.767
Akcinių priedai
179
Rezervai
Nepaskirstytas pelnas
9.916
Įsipareigojimai
3.597
Viso nuosavybės ir įsipareigojimų
15.459
* AB “BAIP grupė” akcijų, turėtų AB “INVL Technology” eliminavimas
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4

Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais

Bendrovė naudoja šią hierarchiją nustatydama ir atskleisdama tikrąją finansinių priemonių vertę pagal vertinimo metodą:
1 lygis: kotiruojama (nekoreguota) kaina aktyviose rinkose identiškam turtui ar įsipareigojimams;
2 lygis: kiti metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, tiesiogiai arba netiesiogiai
remiasi informacija, esančia rinkoje;
3 lygis: metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, nesiremia informacija, esančia
rinkoje.
Bendrovės ilgalaikį turtą apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė turtas, pagal
vertinimą priklausantis 3 tikrosios vertės lygiui. Bendrovė neturi jokių 1 ir 2 tikrosios vertės lygio priemonių.
Bendrovės tiesiogines ir netiesiogines investicijas į nekonsoliduojamas dukterines ir asocijuotas įmones 2015 m. birželio 30 d.
sudarė:

Pavadinimas
UAB „Informatikos pasaulis“
UAB „Vitma“
UAB BAIP*
UAB „Acena“
„Norway Registers
Development“ AS
UAB „NRD“*
„Norway Registers
Development East Africa“ Ltd*
Infobank Uganda Ltd*
UAB NRD CS
UAB „Inventio“

Registracijos šalis

Bendrovės
tiesiogiai/netiesiogiai
valdomų akcijų (balsų)
dalis (%)

Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva

100
100
100
100

Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai

Norvegija
Lietuva

100
76,50

Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai

Tanzanija
Uganda
Lietuva
Lietuva

70
30
100
100

Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai
Informacinių technologijų sprendimai
Veiklos nevykdo

Veiklos pobūdis

* Šios įmonės buvo netiesiogiai Bendrovės valdomos 2015 m. birželio 30 d.
Bendrovė investicijų į dukterines įmones nepriklausomą vertinimą atlieka rengiant metinę finansinę atskaitomybę. 2014 m.
gruodžio 31 d. vertinimas buvo atliktas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“. Vertinimas buvo atliekamas naudojant pajamų ir
rinkos metodus. Vadovybės vertinimu tikroji investicijų vertė buvo nustatyta teisingai, naudojant tinkamai parinktus ir investicijas
teisingai atspindinčius įvesties duomenis ir rodiklius. Investicijų tikroji vertė buvo nustatyta vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo
standartais, nustatytais Tarptautinių vertinimo standartų tarybos. Pajamų metodui buvo taikytas diskontuotų pinigų srautų
metodas. Jis buvo grįstas AB „BAIP grupė“ vadovybės pateiktais penkerių metų laisvų pinigų srautų projekcijomis. Laisvieji
pinigų srautai buvo suskaičiuoti prie grynojo veiklos pelno po mokesčių pridėjus nusidėvėjimo sumą ir atėmus apyvartinio
kapitalo pasikeitimą bei investicijas. Detalūs atskleidimiai pateikti 2014 m. AB „BAIP grupė“ ir AB „INVL Technology“ metinėse
finansinėse atskaitomybėse (3 pastaba).
Rengiant tarpinę finansinę atskaitomybę, Bendrovės vadovybė vertina, ar pinigų srautų projekcijos reikšmingai nepasikeitė. Jei
šios projekcijos reiškmingai nepasikeitė, Bendrovė apskaičiuoja tikrąsias investicijų vertes EBIDTA daugiklio metodu, kaip
atskleista toliau, ir, esant reikšmingam pokyčiui, tikslina investicijos vertę. Taip pat atsižvelgiama, ar reiškmingai nepasikeitė
bendrovių finansinė būklė, kuri gali turėti įtakos galutinei investicijų vertei.
2015 m. birželio 30 d.
Bendrovės AB „INVL Technology“ finansinį turtą apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais,
sudarė tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės: UAB „BAIP“, UAB „Acena“, UAB „Informatikos pasaulis“, UAB
„Inventio“, „NRD“ AS ir UAB „NRD CS“. Šis turtas yra ilgalaikis turtas ir pagal vertinimą priklauso 3 tikrosios vertės lygiui. UAB
„Inventio“ bei UAB „Informatikos pasaulis“ pagrindinis turtas yra pinigai banko sąskaitoje, todėl įmonės įvertintos pagal jų grynojo
turto vertę. UAB „NRD CS“ paskutiniųjų 12 mėnesių EBITDA buvo neigiama, todėl vertinama praėjusio laikotarpio vertę
koreguojant nuosavo kapitalo pokyčio dydžiu, kadangi įmonės vadovybės vertinimu, ateinančių laikotarpių pinigų srautai
nesumažėjo. UAB „Vitma“, kontroliuojanti 100 proc. UAB „BAIP“, buvo vertinama prie UAB „BAIP“ vertės pridedant UAB „Vitma“
trumpalaikį turtą ir atimant trumpalaikius įsipareigojimus. Kitų įmonių vertinimui, įskaitant prieš tai minėtą UAB „BAIP“, buvo
taikytas EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanas ir mokesčius) daugiklio metodas. Naudota paskutiniųjų 12
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mėnesių konsoliduota EBITDA. EBITDA daugiklio pagrindu gauta vertė buvo koreguota atimant konsoliduotų įsipareigojimų ir
trumpalaikio turto skirtumą, atimant paskaičiuotą nekontroliuojančios dalies vertę, remiantis jos balansine verte bei galutinę
gautą vertę koreguojant 10,7 proc. bendra premija (naudota turto vertintojų atliekant vertinimą 2014 m. gruodžio 31 d., kaip
skirtumas tarp kontrolės premijos ir nuolaidos dėl likvidumo trūkumo). Naudotas EBITDA daugiklis yra lygus 6,0. Jis nustatytas
kaip palyginamųjų Skandinavijos ir Rytų Europos technologijų įmonių EV/ EBITDA daugiklių (įmonės vertės ir EBITDA santykis)
vidurkis pagal žemiau išvardintas įmones (patikslinus skolos skaičavimą naudojant aukščiau aprašytą metodiką):
Bendrovės pavadinimas

EBITDA daugiklis

4IG

3,9

Asseco Poland

3,9

Comarch SA

4,9

Affecto

5,8

Atea

9,2

Data Respons ASA

8,2

Innofactor Oyj

10,2

Know It AB

6,7

Sygnity SA

3,2

ATM

10,7

SMT

4,8

Qumak

5,4

Atende

3,6

Simple

4,2

Vidurkis

6,0

Atsižvelgiant į įvardintus daugiklius, Bendrovė nustatė tokias tikrąsias vertes:
Įmonė

2015 m. birželio 30 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

UAB „Vitma“

11.626

12.800

„NRD“ grupė

1.956

700

UAB „NRD CS“

844

1.000

UAB „Acena“

412

400

UAB „Informatikos pasaulis“

3

-

UAB „Inventio“

1

2

14.842

14.902

Viso

Jei EBITDA daugiklis būtų 1 mažesnis ar didesnis, atitinkamai UAB „BAIP“ kartu su UAB “Vitma” bendra vertė 2015 m. birželio
30 d. būtų mažesnė arba didesnė 1.326 tūkst. eurų, UAB „Acena“ vertė 2015 m. birželio 30 d. būtų mažesnė arba didesnė 49
tūkst. eurų, o NRD grupės bendra vertė 2015 m. birželio 30 d. būtų mažesnė arba didesnė 252 tūkst. eurų.
Pagal galiojančią paskolos sutartį su DNB banku Bendrovės netiesiogiai valdoma dukterinė įmonė UAB „BAIP“ turi apribojimų
grąžinant Bendrovei iš jos gautą paskolą, kurios suma 2015 m. birželio 30 d. sudarė 159 tūkst. eurų (159 tūkst. eurų 2014 m.
gruodžio 31 d.), taip pat be banko sutikimo negali skelbti dividendų. Po balanso datos ši paskola, gavus AB DNB banko leidimą,
buvo grąžinta.
Kitos Bendrovės dukterinės įmonės 2015 m. birželio 30 d. neturėjo jokių reikšmingų apribojimų dėl dividendų išmokėjimo
Bendrovei iš nekonsoliduojamų dukterinių bendrovių ar Bendrovės suteiktų paskolų nekonsoliduojamoms dukterinėms
bendrovėms sugrąžinimo.
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Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių instrumentų judėjimas per 2015 m. pirmą pusmetį:
Pradinis likutis
Pelnas (nuostoliai) pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje
Galutinis likutis
Nerealizuoto pelno ar nuostolio už ataskaitinį laikotarpį pokytis, pripažintas pelno
(nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

14.902
(60)
14.842
(60)

2014 m. birželio 30 d.
Bendrovės finansinį turtą apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu arba nuostoliais, sudarė dukterinės
įmonės UAB „BAIP grupė“ ir UAB „Inventio“. Šis turtas yra ilgalaikis turtas ir pagal vertinimą priklauso 3 tikrosios vertės lygiui.
UAB „Inventio“ pagrindinis turtas yra pinigai banko sąskaitoje, todėl įmonė įvertinta pagal jos nuosavą kapitalą. UAB „BAIP
grupė“ valdo specializuotas informacinių technologijų įmones. Jos vertinimui buvo naudoti konsoliduoti grupės skaičiai. Taikytas
EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanas ir mokesčius) daugiklio metodas. Naudota paskutiniųjų 12 mėnesių
konsoliduota EBITDA. EBITDA daugiklio pagrindu gauta vertė buvo koreguota:
atėmus konsoliduotų įsipareigojimų ir trumpalaikio turto skirtumą, didintą paskutinių keturių ketvirčių apyvartinio kapitalo
slenkančiu vidurkiu,
atėmus paskaičiuotą nekontroliuojančios dalies vertę, remiantis jos balansine verte.
Skaičiuojant vertę taip pat atsižvelgta į galimą įsipareigojimą išleisti naujų BAIP grupės akcijų, modeliuojant situaciją, kad jos
bus išleistos, atitinkamai sumažinant Bendrovės valdomų akcijų dalį.
Naudotas EBITDA daugiklis yra lygus 7,6. Jis nustatytas kaip vidutinis palyginamųjų Vidurio ir Rytų Europos technologijų įmonių
EV/ EBITDA daugiklis (įmonės vertės ir EBITDA santykis) pagal šias įmones (šaltinis „Bloomberg“; 2014 06 30):
Bendrovės pavadinimas

EBITDA daugiklis

ACTION S.A.

8,9

ATEA ASA

9,0

SYGNITY S.A.

4,0

ASSECO POLAND S.A.
ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

6,3
12,5

COMARCH S.A.

6,2

AB S.A.

6,6

Jei EBITDA daugiklis būtų 1 mažesnis ar didesnis, atitinkamai UAB „BAIP grupė“ akcijų vertė 2014 m. birželio 30 d. būtų
mažesnė arba didesnė 1.017 tūkst. eurų. (2014 m. balandžio 29 d. – 888 tūkst. eurų).
Lentelėje pateiktas 3 lygio finansinių instrumentų judėjimas 2014 m. birželio 30 d.
Pradinis likutis
Pelnas (nuostoliai), pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje
Galutinis likutis
Nerealizuoto pelno ar nuostolio už ataskaitinį laikotarpį pokytis, pripažintas pelno
(nuostolių) ataskaitoje turtui, valdomam ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

4.908
807
5.715
807
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5

Finansinės veiklos sąnaudos
2015 m. I pusm. 2014 m. I pusm.

Palūkanų sąnaudos už paskolas iš susijusių šalių

6

(155)

-

(155)

-

Pelno mokestis
2015 m. I pusm. 2014 m. I pusm.

Pelno mokesčio pajamų (sąnaudų) komponentai
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) išlaidos
Pelno mokesčio išlaidos (pajamos), apskaitytos pelno (nuostolių)
ataskaitoje
7

(25)

-

(25)

-

Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Paprastasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskaičiuojamas dalijant patronuojančios įmonės akcininkams priskiriamą grynąjį
metų pelną iš per metus išleistų paprastųjų akcijų svertinio vidurkio.
2015 m. I pusm. išleistų akcijų svertinis vidurkis:
Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2015 m. I
pusm.

Akcijų skaičius
(tūkst.)

Nominali
vertė
(eurais)

Svertinis
Išleistos/180 vidurkis
(dienos)
(tūkst.)

2014 m. gruodžio 31 d. išleistos akcijos
Jungimo metu gautos AB „INVL technology“
gautos akcijos 2015 m. vasario 9 d.

4.022

0,29

180/180

4.022

2.093

0,29

140/180

1.628

2015 m. birželio 30 d. išleistos akcijos

6.115

0,29

5.650

Vienai akcijai tenkančiam paprastajam pelnui apskaičiuoti naudoti tokie pelno ir akcijų duomenys:
2015 m. I pusm.
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami grynieji (nuostoliai) pelnas (tūkst. eurų)
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)

(257)
5.650

Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai (eurų)

(0,05)

Bendrovės sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai už 2015 m., yra lygus paprastajam pelnui, tenkančiam vienai akcijai.
2014 m. I pusm. išleistų akcijų svertinis vidurkis:
Svertinio vidurkio apskaičiavimas 2014 m. I
pusm.
2014 m. balandžio 29 d. išleistos akcijos
2014 m. birželio 30 d. išleistos akcijos

Akcijų skaičius
4.022
4.022

Nominali
vertė
(eurais)

Išleistos/62
(dienos)

0,29
0,29

62/62

Svertinis
vidurkis
4.022
4.022

2014 m. I pusm.
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. eurų)
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst)
Paprastasis pelnas (nuostoliai), tenkantys vienai akcijai (litais)

796
4.022
0,20
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8

Gautos paskolos

Bendrovės gautas paskolas sudarė paskolos, gautos iš susijusių šalių – dukterinių įmonių arba AB „Invalda INVL” grupės
bendrovių. Paskoloms buvo taikoma 11% metinė palūkanų norma. Po balanso sudarymo datos baigus viešą akcijų platinimą,
pasirašęs vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų AB „Invalda INVL“ jas apmokėjo įskaitydamas priešpriešinius vienarūšius
reikalavimus, kylančius iš paskolos sutarčių, sudarytų su Bendrove (1.402.500 eurų sumai).
9

Įsipareigojimai, susiję su įstatinio kapitalo didinimu

2015 m. birželio 8 d. Lietuvos bankas patvirtino akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastųjų vardinių akcijų emisijos
prospektą ir 2015 m. birželio 10 d. buvo pradėtas viešas akcijų siūlymas, kuris buvo baigtas 2015 m. liepos 3 d. Šiame straipsnyje
yra apskaitytos lėšos, pervestos platinamų akcijų įsigijimui į Bendrovės sąskaitą.
10

Kitos mokėtinos sumos

2015 m. birželio 30 d. kitas mokėtinas sumas sudarė įsipareigojimai UAB “Vitma”
11

Susijusių šalių sadoriai

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2015 m. pirmąjį pusmetį ir susiję likučiai 2015 m. birželio 30 d.:
Bendrovė

Pajamos iš
susijusių šalių

Bendrovės vadovybė
Turto nuoma
AB „INVL Technology“ dukterinės bendrovės
Paskolos
Dividendai
Valdymo ir apskaitos paslaugos
Kita veikla

Įsigijimai iš
susijusių šalių

Gautinos sumos Mokėtinos sumos
iš susijusių šalių susijusioms šalims

-

9
9

-

-

13
110
18
141

70
3
73

423
120
543

1.138
618
1.756

-

85
85

2
2

2.107
2.107

AB „Invalda INVL“ grupės bendrovės
Paskolos
Veiklos išlaidos

Bendrovės sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis per 2014 m. pirmąjį pusmetį ir susiję likučiai 2014 m. birželio 30 d.:
2014 m. I pusm.
Bendrovė

AB „Invalda INVL“ grupės bendrovės
AB „Invalda INVL“ atskyrimas

12

Pardavimai
susijusioms
šalims

Iš susijusių
šalių
gautinos
sumos

Pirkimai iš
susijusių šalių
-

-

Sumos
mokėtinos
susijusioms
šalims
3
3

-

Informacija pagal segmentus

Bendrovės vadovybė nustatė veiklos segmentus, vadovaudamasi teikiama informacija Bendrovės valdybai, atsakingai už
strateginių sprendimų priėmimą. Visa finansinė informacija, įskaitant pelną, turtą ir įsipareigojimus, yra analizuojama kaip vienas
– investicijų į informacinių technologijų bendroves – segmentas. Todėl detalesnės analizės šiose tarpinėse finansinėse
ataskaitose nėra.
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13 Finansinis rizikos valdymas
13.1

Finansinės rizikos veiksniai

Vykdydama rizikos valdymą, Bendrovė pagrindinį dėmesį skiria finansinei (kredito, likvidumo, rinkos, užsienio valiutos ir
palūkanų normos), veiklos ir teisinei rizikoms. Pagrindinis finansinės rizikos valdymo tikslas yra nustatyti rizikos ribas ir vėliau
užtikrinti, kad rizikos mastas šių ribų neviršytų. Vykdant veiklos ir teisinės rizikos valdymą, siekiama užtikrinti tinkamą vidaus
taisyklių funkcionavimą tam, kad veiklos ir teisinė rizikos būtų sumažintos.
Pagrindinius Bendrovės finansinius įsipareigojimus sudaro paskolos. Pagrindinis šių finansinių įsipareigojimų tikslas padidinti
Bendrovės veiklos finansavimą. Bendrovė turi įvairaus finansinio turto, tačiau pagrindinę dalį Bendrovės finansinio turto sudarė
finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelnu ar nuostoliais, susidedantis iš investicijų į
nekonsoliduojamas dukterines įmones.
Bendrovė taip pat gali sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius, tokius kaip palūkanų normų apsikeitimo ir išankstiniai
valiutų sandoriai, kurių tikslas yra valdyti palūkanų normos ir valiutų rizikas, susidarančias iš veiklos ir jos finansavimo šaltinių.
Iki šiol Bendrovė nenaudojo išvestinių finansinių priemonių rizikai mažinti, nes vadovybės nuomone, tam nebuvo poreikio.
Bendrovė yra valdoma taip, kad pagrindinės jos vykdomos veiklos būtų nepriklausomos viena nuo kitos. Taip yra
diversifikuojama veiklos rizika ir sudaromos sąlygos parduoti bet kurį valdomą verslą, nesukuriant rizikos Bendrovei.
Bendrovės veiklos tikslas yra uždirbti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikę grąžą iš investicijų į kruopščiai atrinktas listinguojamas ir
nelistinguojamas privačias įmones, veikiančias informacinių technologijų sektoriuje.
Pagrindinės iš finansinių priemonių kylančios rizikos yra rinkos rizika (įskaitant užsienio valiutos riziką, pinigų srautų ir tikrosios
vertės palūkanų normos riziką, kainos riziką), likvidumo rizika ir kredito rizika. Rizikos yra įvardintos ir aprašytos žemiau.
Kredito rizika
Kredito rizika kyla dėl pinigų ir jų ekvivalentų, indėlių bankuose ir kitose finansinėse institucijose, taip pat dėl nesumokėtų
prekybos ir kitų gautinų sumų bei negrąžintų suteiktų paskolų.
Iš prekybos ir kitų gautinų sumų, kurių terminas nėra praėjęs bei joms nėra nustatytas vertės sumažėjimas, finansinių
ataskaitų sudarymo dieną nėra jokių požymių, jog skolininkai neįvykdys savo įsipareigojimų, nes gautinų sumų likučiai yra
nuolat kontroliuojami. Reikšmingų sandorių, kurie vykdomi ne toje šalyje, kurioje veikia atitinkamas vienetas, Bendrovė
neturi.
Kredito riziką dėl kito Bendrovės finansinio turto, kurį sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, Bendrovė patiria dėl prekybos
partnerių įsipareigojimų nesilaikymo. Maksimali kredito rizikos suma lygi apskaitinei šių priemonių vertei.
Bendrovė naudojasi tik tų bankų ir finansinių institucijų paslaugomis, kurios pačios ar jų kontroliuojančios finansinės
institucijos turi aukštą kredito reitingą, nustatytą nepriklausomos reitingavimo agentūros.
Kainos rizika
Bendrovės investicijos yra jautrios kainų pasikeitimo rizikai, kylančiai iš neapibrėžtumo dėl būsimosios instrumentų vertės.
Siekdama valdyti kainos riziką, Bendrovės valdyba kartu su Bendrovės vadovybe ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri portfelio
įmonių veiklos rezultatus ir palaiko nuolatinį ryšį su portfelio įmonių vadovybėmis verslo plėtros ir einamosios veiklos klausimais.
Kainos rizikai jautrios Bendrovės investicijos tikrąja verte 2015 m. birželio 30 d. buvo 14.842 tūkst. eurų (7.828 tūkst. eurų
2014 m. gruodžio 31 d.)
Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą
atitinkamų kredito priemonių pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės
likvidumo rizika kontroliuojama visos grupės mastu. Bendrovės tikslas yra išlaikyti pusiausvyrą tarp tęstinio finansavimo ir
lankstumo naudojant bankų sąskaitų likučio perviršius, bankų paskolas, obligacijas ir finansinio lizingo sutartis. Likvidumo rizikos
valdymas yra padalintas į ilgalaikį ir trumpalaikį rizikos valdymą.
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Trumpalaikio likvidumo rizikos valdymo tikslas yra reguliuoti kasdienį lėšų poreikį. Kiekviena dukterinė įmonė savarankiškai
planuoja savo vidinius pinigų srautus. Bendrovės trumpalaikis likvidumas yra kontroliuojamas kas savaitę tikrinant likvidumo
būklę Bendrovėje.
Ilgalaikio likvidumo rizika yra kontroliuojama, analizuojant tikėtinus būsimus piniginius srautus atsižvelgiant į galimus finansavimo
šaltinius. Prieš patvirtinant naują Bendrovės investavimo projektą įvertinamos galimybės pritraukti reikiamas lėšas.
Vadovaudamasi kas mėnesį pateikiamomis ataskaitomis Bendrovė numato pinigines pajamas ir sąnaudas būsimam vienų metų
laikotarpiui, kas suteikia galimybę efektyviai planuoti Bendrovės finansavimą.
Žemiau pateiktos lentelės apibendrina Bendrovės 2015 m. birželio 30 d. finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus pagal
nediskontuotus sutartinius mokėjimus (2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinai įsipareigojimai buvo nereikšmingi):
Iki 3
mėnesių
Paskolos, kurioms nustatytos palūkanos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
2015 m. birželio 30 d. likutis

116
2.093
2.209

Nuo 4 iki 12
mėnesių
3.414
3.414

Nuo 1 iki 5
metų

Iš viso
-

3.414
116
2.093
5.623

Bendrovės einamojo likvidumo (Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos)
2015 m. birželio 30 d. buvo 0,4 (2014 m .gruodžio 31 d.– 4,1) ir atitinkamai absoliutaus likvidumo rodiklis (Pinigai ir pinigų
ekvivalentai /Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos) 2015 m. birželio 30 d. buvo 0,3 (2014 m.
gruodžio 31 d.– 4,1). Bendrovės vadovybė stebi Bendrovės likvidumą, ir atsižvelgdama į dabartinę situaciją, imasi veiksmų
išlaikyti ją palankioje būklėje.
Dalis Bendrovės paskolų yra gautos iš dukterinės įmonės, todėl Bendrovė pati nustato jų mokėjimo sąlygas ir grąžinimo
terminus.
Taip pat Bendrovės likvidumo būklė reikšmingai pagerėjo Bendrovei sėkmingai baigus viešą akcijų platinimą ir Bendrovė
planuoja, kad artimiausu metu likvidumo problemų neturės.
Užsienio valiutos rizika
Dėl veiklos Bendrovės finansinės būklės ataskaita gali būti paveikta valiutų kursų pokyčio. Bendrovės politika yra suderinti pinigų
srautus iš labiausiai tikėtinų būsimų pardavimų ir pirkimų kiekviena užsienio valiuta. Bendrovė nesinaudoja kokiomis nors
finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką, nes ji nėra didelė, nes dauguma turto ir įsipareigojimų
yra išreikšti eurais.
13.2

Tikrosios vertės vertinimai

Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas
tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių. Tikroji vertė nustatoma šiais trimis lygiais:
1 lygis. Finansinių instrumentų, kuriais aktyviai prekiaujama rinkose, tikroji vertė yra nustatoma pagal kotiruojamas rinkos kainas
balansų sudarymo dieną. Finansinio turto, skirto parduoti, tikroji vertė yra nustatoma palyginus vidutines siūlymo ir prašymo
kotiruojmas rinkos kainas. Bendrovė neturi finansinio turto ar įsipareigojimų, kurie priklausytų šiam lygiui.
2 lygis. Finansinių instrumentų, kuriais neprekiaujama aktyviose rinkose, tikroji vertė yra nustatoma naudojant vertinimo
metodikas. Pagal šią vertinimo metodiką maksimaliai išnaudojami gauti rinkos duomenys, kai tai yra įmanoma, ir kiek galima
mažiau pasikliaujama ūkio subjektui būdingais duomenimis. Bendrovė neturi finansinio turto ar įsipareigojimų, kurie priklausytų
šiam lygiui.
3 lygis. Tikroji vertė, nustatoma tokiais vertinimo metodais, kurie naudoja vieną ar daugiau reikšmingų parametrų, yra
negrindžiama stebimais rinkos duomenimis. Visų gautinų ir mokėtinų sumų, taip pat skolų tikroji vertė bei finansinis turtas
vertinamas tikrąja verte per pelną ar nuostolius yra priskiriami šiam lygiui.
Kai, vadovybės nuomone, tikroji finansinio turto ir įsipareigojimų vertė reikšmingai skiriasi nuo jos balansinės vertės, tokios
tikrosios vertės atskirai atskleidžiamos finansinių ataskaitų pastabose
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13.3

Kapitalo valdymas

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė išlaikytų gerą mokumą ir tenkintų atitinkamus kapitalo rodiklius,
siekdama palaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams teikiamą naudą. Bendrovė valdo savo kapitalą prižiūrėdama
kiekvienos atskiros dukterinės įmonės veiklą, siekdama, kad kapitalas būtų pakankamas užtikrinti įmonės veiklą. Įmonių
vadovybė kontroliuoja, kad įmonės atitiktų teisės aktuose ir paskolų sutartyse nustatytus kapitalo reikalavimus bei teiktų
informaciją Bendrovės vadovybei.
Bendrovės kapitalas apima įstatinį kapitalą, akcijų priedus, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną. Bendrovė valdo savo kapitalo
struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir savo veiklos specifinę riziką. Siekdama palaikyti arba pakeisti
kapitalo struktūrą, Bendrovė gali siūlyti akcininkams išleisti naują akcijų emisiją, sumažinti įstatinį kapitalą, išmokėti arba
neišmokėti dividendus. Per 2015 m. pirmą pusmetį nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos ar proceso pakeitimų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas nesudarytų mažiau negu 50 %
jos įstatinio kapitalo.
14

Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
-

-

-

-

-

15

2015 m. liepos 7 d. išplatintas pranešimas apie galutinę siūlymo kainą, galutinį išplatintų akcijų skaičių ir apie jų
paskirstymą. Informuota, kad 2015 m. liepos 7 d. AB „INVL Technology“ valdyba nusprendė: 1) nustatyti, kad
Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, išleidžiamų įgyvendinant sprendimus, galutinė emisijos (siūlymo) kaina yra lygi
1,65 EUR (toliau – Siūlymo kaina) už vieną naujai išleidžiamą akciją (toliau – Naujos akcijos), kuri yra vienoda tiek
esamiems akcininkams, tiek ir mažmeniniams bei instituciniams investuotojams; 2) nustatyti, kad galutinis Naujų akcijų,
išleidžiamų įgyvendinant sprendimus, skaičius yra 6 060 607; 3) paskirstyti Naujas akcijas už aukščiau nurodytą
nustatytą Siūlymo kainą taip: (i) 2 735 489 vnt. akcijų paskirstomi esamiems Bendrovės akcininkams, buvusiais
akcininkais 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, (ii) 2 314 294 vnt. – mažmeniniams investuotojams ir (iii) 1 010 824 vnt.
– instituciniams investuotojams. Bendrovė taip pat informavo, kad Naujas akcijas (850 000 vnt.) pasirašęs vienas iš
pagrindinių Bendrovės akcininkų AB „Invalda INVL“ jas apmokėjo įskaitydamas priešpriešinius vienarūšius
reikalavimus, kylančius iš paskolos sutarčių, sudarytų su Bendrove (1 402 500 EUR sumai).
2015 m. liepos 8 d. informuota, kad užregistruota nauja AB „INVL Technology“ įstatų redakcija. Pranešta, kad
padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais 2015 m. liepos 8 d. įregistruotas padidintas bendrovės įstatinis kapitalas
ir nauja įstatų redakcija. Bendrovė taip pat informuoja, kad AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“
paskelbė vertybinių popierių įvykį dėl naujų akcijų (6 060 607 vnt.) registravimo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, 2015
m. liepos 10 d. depozitoriume turėtų būti registruotos naujos akcijos, taip pat jos turėtų būti automatiškai įtrauktos į
prekybą AB NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
2015 m. liepos 13 d. išplatintas pranešimas apie didžiausius AB „INVL Technology“ akcininkus. AB „INVL Technology“
valdybos narys Alvydas Banys pasibaigus platinimui valdo 5,1 proc., o jo kontroliuojama įmonė „LJB investments“ –
dar 19,9 proc. „INVL Technology” akcijų, „Invalda INVL“ valdo 15,7 proc., Irena Ona Mišeikienė – 12 proc. „INVL
Technology” akcijų. Tarp naujų įmonės akcininkų – didžiausia šalies draudimo įmonė „Lietuvos draudimas“, kuriai
priklauso 7,5 proc. akcijų paketas. „INVL Technology“ valdybos pirmininkas bei direktorius Kazimieras Tonkūnas valdo
5,6 proc. akcijų. „INVL Technology“ valdybai bei susijusiems asmenims priklauso iš viso 33,4 proc. akcijų.
2015 m. liepos 16 d. paskelbta informacija apie išlaidas, susijusias su oficialiu akcijų siūlymu. Bendrovės paprastųjų
vardinių akcijų išleidžiamų įgyvendinant Siūlymą, galutinė emisijos (Siūlymo) kaina yra lygi 1,65 euro už vieną naujai
išleidžiamą akciją. Naujai išleistų akcijų skaičius yra 6 060 607; Bendra emisijos suma - 10 000 001.55 eurų. Galutinės
išlaidos susijusios su Siūlymu, kurias patyrė kompanija iki šios dienos, yra 153 046,42 eurų. Vidutinės išlaidos vienai
akcijai, susijosios su Siūlymu yra 0,03 eurų.
2015 m. liepos 27 d. pranešta, kad 2015 m. liepos 24 d. buvo užbaigtas UAB „Etronikos“ įsigijimo sandoris. AB INVL
Technology valdoma įmonė Norway Registers Development AS (NRD AS) už 200 tūkst. eurų įsigijo 80 proc.
elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo, elektroninių transporto bilietų bei mažmeninės prekybos sprendimus
kuriančios bendrovės „Etronika“ akcijų. Į „Etronikos“ valdybą išrinkti „INVL Technology“ atstovai Nerijus Drobavičius bei
Vida Juozapavičienė, joje taip pat dirbs vienas iš „Etronikos“ įkūrėjų Jonas Šulcas. „Etronikai“ toliau vadovaus dabartinis
jos vadovas Kęstutis Gardžiulis
Per 2015 m. pirmą pusmetį paskelbti esminiai įvykiai

-

2015 m. sausio 7 d. paskelbta apie AB ‚INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 2015 m. vasario
2 d. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai apie bendrovės reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimas,
po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimas, narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam
audito komiteto nariui nustatymas.
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2015 m. sausio 14 d. bendrovė informavo, kad nuo 2015 m. sausio 29 d. (įskaitytinai) iki reorganizavimo užbaigimo
sustabdoma prekyba akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių
biržoje.
2015 m. vasario 2 d. paskelbti tą pačia dieną įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai. Vienu iš sprendimų buvo patvirtintas „INVL Technology“ reorganizavimas jungimo būdu, prijungiant ją prie
AB BAIP grupė.Taip pat patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“,
veiksiančios AB BAIP grupė įstatai, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklės ir išrinkti audito komiteto nariai.
2015 m. vasario 10 d. pranešta, kad 2015 m. vasario 9 d. užbaigtas akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP
grupė reorganizavimas: prie AB BAIP grupė prijungta akcinė bendrovė AB „INVL Technology“. AB BAIP grupė,
perėmusi visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas, tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL
Technology“. „INVL Technology“ pradinė kapitalizacija siekia 8,146 mln. eurų, o perskaičiuota vienos akcijos kaina
turėtų siekti 1,33 euro. „INVL Technology” įstatinis kapitalas yra padalintas į 6 114 714 paprastųjų vardinių akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė – 0,29 euro, o ISIN kodas - LT0000128860. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVL
Technology“ valdyba ir vadovas nepasikeitė – darbą valdyboje tęsia bendrovės vadovas K. Tonkūnas, Gytis Umantas,
Alvydas Banys, Vytautas Plunksnis bei Nerijus Drobavičius. Pagrindiniai AB „INVL Technology“ akcininkai – A. Banys
(5 proc.) bei jo valdoma „LJB Investments“ (20 proc.), Irena Ona Mišeikienė (19 proc.), K. Tonkūnas (13,7 proc.),
„Invalda LT“ – 8,2 proc. bei „Lucrum investicija“ – 5 proc.
2015 m. vasario 27 d. paskelbti AB „INVL Technology“ neaudituoti 2014 m. 12 mėn. veiklos rezultatai. 2014 metų 12
mėnesių AB „INVL Technology“ neaudituotas grynasis pelnas siekia 5,1 mln. litų (1,47 mln. EUR). Finansinės
ataskaitos apima tarpinį finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31
d., todėl palyginamųjų duomenų nėra. Papildomai pateikta, kad „INVL Technology“ 2014 m. pabaigoje priklausė 65,65
proc. proc. į IT įmones investuojančios AB „BAIP grupė“ akcijų. 2014 m. pabaigoje 100 proc. BAIP grupės akcijų buvo
įvertinta 33,5 mln. litų (9,70 mln. EUR), o valdomas 65,65 proc. akcijų paketas – 24,5 mln. litų (7,10 mln. EUR).
Vertinimas atliktas palyginamųjų daugiklių metodu, naudojant vidutinį kompanijos vertės (EV) ir pelno prieš palūkanas,
mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) daugiklį 7,6, gautą vertę koreguojant 10 proc. dėl BAIP grupės
dydžio. BAIP grupės konsoliduotos pajamos 2014 m. išaugo 14 proc. iki 57,8 mln. litų (16,74 mln. EUR), o EBITDA –
34 proc. iki 5,98 mln. litų (1,73 mln. EUR), grynasis pelnas - 152 proc. iki 3,3 mln. litų (0,96 mln. EUR).
2015 m. kovo 10 d. bendrovė informavo, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. kovo 9 d. priėmė
sprendimą laikyti, kad AB „INVL Technology” Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „INVL Technology” ir AB
BAIP grupė reorganizavimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda” 2011-2012 m. ir AB „Invalda LT” 2013 m.
metinės informacijos dokumentuose, AB „INVL Technology” 2014 m. 12 mėnesių tarpinėse finansinėse ataskaitose,
AB „INVL Technology” informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su AB „INVL Technology” vertybiniais
popieriais (akcijomis) ir veikla susijusių rizikos veiksnių aprašyme ir šios bendrovės įstatuose pateikta informacija yra
lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai. AB „INVL Technology” 2015 m. kovo 10 d. NASDAQ Vilnius
vertybinių popierių biržai pateikė prašymą dėl prekybos akcijomis atnaujinimo nuo 2015 m. kovo 12 d.
2015 m. kovo 24 d. bendrovė pranešė, kad „INVL Technology“ valdoma Norvegijos įmonė „Norway Registers
Development“ pradeda veiklą Ugandoje. 2015 m. kovo 23 d. pasirašyta „Infobank Uganda“, kurioje „Norway Registers
Development“ turi 30 proc. akcijų, akcininkų sutartis.
2015 m. balandžio 7 d. paskelbta, kad AB „INVL Technology“ valdoma įmonė Norway Registers Development AS
(NRD) pasirašė sutartį dėl investicijų į elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo bei mažmeninės prekybos
sprendimus kuriančią bendrovę UAB „Etronika“. Numatoma, kad NRD investuodama į naują akcijų emisiją įsigis iki 80
proc. „Etronikos” akcijų. Bendra investicijų, įskaitant skolintą kapitalą, suma sieks iki 400 tūkst. eurų. Sandorį ketinama
užbaigti gavus Konkurencijos tarybos bei Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo
komisijos leidimus. 2014 metais „Etronika” gavo 1,9 mln. eurų pajamų, bendrovėje dirba daugiau kaip 40 darbuotojų.
2015 m. balandžio 8 d. informuota apie 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą,
pasklebta jo darbotvarkė ir sprendimų projektai. Susirinkimo klausimai: supažindinimas su bendrovės 2014 m. metiniu
pranešimu, nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. finansines ataskaitas, 2014 metų finansinių ataskaitų
rinkinių tvirtinimas, 2014 m. pelno paskirstymas, supažindinimas 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu, finansinėmis
ataskaitomis, konsoliduoto ir AB BAIP grupė 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, AB BAIP grupė 2014
m. pelno paskirstymo, AB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimas.
2015 m. balandžio 9 d. paskelbti 2014 m. AB „INVL Technology“ (kodas 303299817) audituoti veiklos rezultatai audituotas grynasis pelnas siekė 2,892 mln. eurų (9,986 mln. litų). Finansinės ataskaitos apima finansinį laikotarpį nuo
bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra. Audituotas
grynasis pelnas yra 96 proc. didesnis nei anksčiau skelbtas neaudiduotas rezultatas. Pelnas išaugo dėl to, kad
nepriklausomam turto vertintojui– UAB “Deloitte verslo konsultacijos” atlikus vertinimą padidėjo investicijos į AB “BAIP
grupė” akcijas vertė.
2015 m. balandžio 9 d. paskelbti ir 2014 m. AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) audituoti veiklos rezultatai.
Bendrovės audituotas grynasis pelnas siekia 9,3 mln. eurų (32,094 mln. litų), audituotas nuosavas kapitalas 2014 metų
pabaigoje siekė 11,921 mln. eurų, arba 1,96 euro akcijai. Nustatyta bendrovės „Vitma“, kuri valdo 100 proc. kritinės IT
infrastruktūros įmonės UAB BAIP akcijų, sąlyginė vertė – 12,8 mln. eurų, kibernetinės saugos bendrovės UAB NRD
CS – 1 mln. eurų, Norvegijos Norway Registers Development grupės – 0,7 mln. eurų, o programinės įrangos
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licencijavimo bendrovės „Acena“ – 0,4 mln. eurų. Skaičiuojant „INVL Technology“ nuosavą kapitalą, iš šių verčių
atimami 3 mln. eurų „INVL Technology“ turimi įsipareigojimai.
2015 m. balandžio 10 d. paskelbti tą pačia dieną įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai. Nuspręsta padidinti AB „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06
eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma). Akcinės bendrovės
„INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant ne daugiau kaip 13 885 286 paprastąsias
vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos
piniginiais įnašais. Bendra minimali naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisijos kaina yra iki 21 661 046,16 euro,
priklausomai nuo galutinio naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus.Taip pat priimti sprendimai atšaukti pirmumo teisę įsigyti
naujai išleidžiamas AB „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas, patvirtinti AB „INVL Technology“ įstatų naują
redakciją, kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) „INVL Technology“ veiklos licencijos
gavimo ir parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ dėl UTIB „INVL Technology“ valdymo
perdavimo.Nuspręsta, kad, siekiant AB „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės
klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai,
balsavę „už“ sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti
savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas.
2015 m. balandžio 10 d. bendrovė taip pat paskelbė, kad AB „INVL Technology“ gavo savo akcininkės AB „Invalda
LT“ pranešimą apie tai, kad šią prievolę už balsavusius “už” akcininkus ketina įgyvendinti AB “Invalda LT”. Preliminari
savanoriško oficialaus siūlymo kaina siekia 1,61 euro už akciją. Akcijas oficialaus siūlymo metu galės parduoti
akcininkai, balsavę „prieš“ arba nebalsavę. Iš viso bus siūloma supirkti 414 034 vnt. paprastųjų vardinių AB “INVL
Technology” akcijų, sudarančių 6,77 proc. bendrovės kapitalo.
2015 m. balandžio 30 d. paskelbta, kad akcinė bendrovė „INVL Technology“ gavo AB „Invalda LT“ pranešimą apie
ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti. AB „INVL Technology“ akcininkai,
balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti AB „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė
bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (šiems akcininkams bendrai priklauso
5 700 680 paprastųjų vardinių AB „INVL Technology“ akcijų, kas sudaro 93,229 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų
ir suteikiamų balsų skaičiaus), skelbia apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą supirkti 414 034 paprastąsias
vardines 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas, kurių ISIN
kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir
suteikia 6,771 proc. balsų. Už superkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, už vieną akciją mokant 1,61 euro (kas
atitinka 5,559 lito). 2015 m. balandžio 28 d. Sutarties pagrindu teikiant ir įgyvendinant savanorišką oficialų siūlymą
oficialaus siūlymo teikėjus atstovauja akcinė bendrovė „Invalda LT“.
2015 m. balandžio 30 d. taip pat paskelbti tą pačia dieną įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimai. AB „INVL Technology“ akcininkai patvirtino 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius. „INVL
Technology” audituotas nuosavas kapitalas 2014 metų pabaigoje siekė 11,921 mln. eurų, arba 1,96 euro akcijai. „INVL
Technology“ akcininkai nusprendė pelną nukreipti į rezervą savo akcijoms supirkti. Šia galimybe būtų naudojamasi,
jeigu „INVL Technology“ akcijų kaina biržoje būtų ženkliai mažesnė už jų tikrąją vertę.
2015 m. gegužės 19 d. bendrovė pranešė, kad 2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino
Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d.
sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas
oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas. Iš
viso siūloma supirkti 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“,
kurios kodas 300893533, akcijas, kurių ISIN kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės
„INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų. Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo
kaina yra 1,61 euro už vieną paprastąją vardinę „INVL Technology“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais. Oficialaus
siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. birželio 4 d. (įskaitytinai)). Oficialus
siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui
„Finasta“.
2015 m. gegužės 20 d. paskelbta, kad akcinės bendrovės „INVL Technology” valdyba, susipažinusi su oficialaus
siūlymo teikėjų jai pateikta privalomo nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo medžiaga, 2015 m. gegužės 19
dienos posėdyje priėmė šį pareiškimą: AB „INVL Technology“ valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams
priimti arba atmesti oficialų siūlymą.
2015 m. gegužės 29 d. paskelbti AB „INVL Technology“ neaudituoti 2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatai. Informuota, kad
bendrovė per pirmąjį 2015 metų ketvirtį investicijų neperkainavo, gavo 41 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 82 tūkst. eurų
nuostolių.
2015 m. birželio 4 d. paskelbta informacija dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ akcijas įgyvendinimo.
AB „Invalda INVL” pranešė, kad per oficialų siūlymą AB “INVL Technology” akcijoms supirkti buvo pasiūlytos 47
paprastosios vardinės AB „INVL Technology“ akcijos, už kurias „Invalda INVL“ sumokės 75,67 eurų (be tarpininkavimo
mokesčio). Už akcijas bus atsiskaityta 2015 m. birželio 8 d. Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdys 504 509
AB “INVL Technology” akcijas, kurios sudaro 8,25 proc. AB “INVL Technology” kapitalo ir balsų. Iš viso siūlyta supirkti
414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology, akcijų, kas sudaro
6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
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AB „INVL TECHNOLOGY“
2015 M. 6 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

-

-

2015 m. birželio 8 d. paskelbta informacija dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ akcijas įgyvendinimo
ataskaitos. Ataskaitos duomenimis savanoriško oficialaus siūlymo laikotarpiu (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m.
birželio 4 d.) bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo 47 vienetus akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų už bendrą 75,67
eurų (be tarpininkavimo mokesčio) sumą. Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdo 504 509 AB „INVL
Technology” akcijas, kurios sudaro 8,25 proc. AB “INVL Technology” kapitalo ir balsų.
2015 m. birželio 9 d. informuota, kad pasirašytas AB „INVL Technology“ akcininkų sutarties pakeitimas.
2015 m. birželio 9 d. pranešta, kad Lietuvos bankas 2015 m. birželio 8 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu
Nr. 241-108 patvirtino AB „INVL Technology“ paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą. Patvirtintas Prospektas yra
skirtas (i) iki 4 026 732,94 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui
(akcijų skaičius – iki 13 885 286, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, vienos akcijos minimali emisijos kaina 1,56
EUR, maksimali – 1,96 EUR) ir (ii) iki 13 885 286 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į
prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
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1

1

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS
PRANEŠIMAS

Pranešimas apima AB „INVL Technology“ šešių mėnesių tarpinį finansinį laikotarpį nuo 2015 m.
sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

BENDRA
INFORMACIJA

2
2.1

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ IR JO ĮMONIŲ
GRUPĘ
INFORMACIJA APIE EMITENTĄ:
NUO BENDROVĖS ĮSTEIGIMO IKI 2015 M. VASARIO 9 D.
Pavadinimas

AKCINĖ BENDROVĖ „INVL TECHNOLOGY“

Kodas

303299817

Adresas

ŠEIMYNIŠKIŲ G. 1A, 09312, VILNIUS

Telefonas

(8 5) 279 0530

Faksas

(8 5) 279 0530

Elektroninis paštas

TECHNOLOGY@INVALDALT.COM

Interneto tinklalapis

WWW.INVLTECHNOLOGY.LT

Teisinė forma

AKCINĖ BENDROVĖ

Įregistravimo data ir vieta

2014-04-29; JURIDINIŲ ASMENŲ
REGISTRAS

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

2015 m. vasario 9 d. užbaigtas akcinių bendrovių „INVL Technology“ ir „BAIP grupė“
reorganizavimas: prie akcinės bendrovės „BAIP grupė“ prijungta akcinė bendrovė „INVL
Technology“.

NUO 2015 VASARIO 9 D.
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
2007-06-27 (VERSIJA 42, 2015-02-09);
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Įregistravimo data ir vieta
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę

2

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

2.2

APIE AB „INVL TECHNOLOGY“

AB „INVL Technology“ įkurta 2014 m. balandžio 29 d., atskyrus dalį turto nuo AB „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349).
Akcinei bendrovei „INVL Technology“ atskyrimo metu perduota 2,6 proc. „Invalda LT“ priklausiusio turto, kapitalo ir
įsipareigojimų dalis. Susipažinti su AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygomis galima bendrovės puslapyje:
http://www.invaldalt.com/lt/main/investuotojams/Akcijos.

Akcinė bendrovė
„INVL Technology“
(303299817) nuo
2014 m. birželio 4 d.
iki 2015 m. sausio 29
d. buvo listinguojama
NASDAQ Vilnius
Papildomame sąraše.

2015 m. vasario 9 d.
užbaigtas AB „INVL
Technology” ir AB BAIP
grupė reorganizavimas:
prie AB BAIP grupė
prijungta AB „INVL
Technology“. Prekyba
bendrovės akcijomis,
užbaigus
reorganizavimą,
atnaujinta 2015 m. kovo
12 d.

AB BAIP grupė, perėmusi
visas AB „INVL
Technology“ teises ir
pareigas, tęsia veiklą
nauju pavadinimu –
akcinė bendrovė „INVL
Technology“.

AB „INVL Technology“ siekia
Lietuvos banko išduodamos
uždaro tipo investicinės
bendrovės licencijos (toliau –
UTIB) ir savo esme taps
panaši į fondą.

2.3

INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ GRUPĘ

2.3.1

Įmonės, 2015 m. birželio 30 d. sudarusios AB „INVL Technology“ grupę:

2.3
UAB BAIP - didžiausią patirtį turinti IT infrastruktūros paslaugų bendrovė Baltijos šalyse,
nuo 2007 m. priklausanti AB „INVL Technology“. Įmonės veikla: IT infrastruktūros strategijos
ir architektūros sprendimai, priežiūra 24x7 bet kurioje pasaulio vietoje, superkompiuterių
projektavimas, pagalba sudėtingose migracijose. Paslaugos ir konsultacijos sudaro daugiau
kaip 60 % bendrovės veiklos. UAB „BAIP“ dirba ir įgyvendina projektus Baltijos šalyse, Rytų
Europoje bei remia INVL Technology įmonių grupės iniciatyvas kitose pasaulio vietose.
Daugiau informacijos – www.baip.lt.

UAB „Acena“ - specializuota Microsoft sprendimų ir licencijavimo įmonė, priklausanti AB
„INVL Technology“ nuo 2008 m. Įmonė veikia: IT infrastruktūros vystymo bei palaikymo
paslaugų teikimas Microsoft technologijų pagrindu, Microsoft programinės įrangos
licencijavimo sprendimai, programinės įrangos valdymas, komunikacijos ir bendradarbiavimo
sprendimai, debesų kompiuterijos paslaugos.
Daugiau informacijos – www.acena.lt

3

Norway Registers Development AS – konsultacinė įmonė, padedanti Rytų Afrikos ir
Azijos vyriausybėms įgyvendinti verslo aplinką gerinančias programas ir projektus, nuo 2011
metų priklausanti AB „INVL Technology“.
Paslaugos ir verslo modelis: teisinės ir organizacinės reformos ir jų įgyvendinimas, teisinės
ir organizacinės bazės modernizavimas (verslo, turto, hipotekos, licencijų ir gyventojų
registrų sistemos), viešųjų ir centralizuotų pirkimų, teismų modernizacija, mokesčių
surinkimo sistemos (angl. eFilling), verslo priežiūros institucijų pertvarkos ir verslo taisyklių
supaprastinimas, valstybės valdomų įmonių reformos.
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 - Norway Registers Development
AS dukterinė įmonė Rytų Afrikoje, įkurta 2013 m. balandį.
Remia Norway Registers Development AS Rytų Afrikos regione, veikia kaip informacijos
saugumo technologijų pridėtinės vertės platintojas ir padeda kitoms organizacijoms,
investuojančius į Rytų Afriką informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo, vystymo,
priežiūros ir saugumo srityse. Kartu su NRD CS, UAB yra atsakinga už kibernetinės gynybos
strategijos kūrimo ir įgyvendinimo paslaugas vyriausybės ir verslo institucijose R. Afrikoje.
Atlieka informacinių sistemų auditus, teikia IT valdymo konsultacijas bei vykdo mokymus.
Daugiau informacijos – www.nrd.co.tz.

UAB NRD CS - specializuotų kibernetinių gynybos paslaugų įmonė, taip pat veikianti kaip
kibernetinės saugos kompetencijos centras kitoms grupės įmonėms. Atskirta nuo UAB „BAIP“
2014 m. sausio mėn.
Padeda vystyti saugą skaitmeninę erdvę valstybėms, vyriausybėms, korporacijoms ir
gyventojams panaudodama technologines platformas, darbo eigas ir procesus. Pagrindiniai
klientai: teismai, e-policija, ryšių reguliuotojai, nacionaliniai saugumo padaliniai, vyriausybės,
skaitmeninių kriminalistinių tyrimų centrai, bankai bei didelių organizacijų saugos padaliniai.
Daugiau informacijos – www.nrdcs.lt.

Infobank Uganda Limited – Norway Registers Development AS dukterinė įmonė
Ugandoje, įkurta 2014 m. gruodį. 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.
Siūlomi inovatyvūs sprendimai leis verslams gauti reikalingą informaciją, užsisakyti oficialius
dokumentus, bei naudotis elektroninėmis paslaugomis nelaukiant registrų sistemos
modernizacijos. Kompanijos veikla prisidės prie Ugandos verslo sąlygų gerinimo, palengvins
ir pagreitins finansinių institucijų veiklą, – tuo pačiu ir verslų galimybes skolintis.
Daugiau informacijos – www.infobank-uganda.com

UAB „ETRONIKA“ 1 - viena pirmųjų pasaulyje įdiegė komercinį mobiliojo elektroninio
parašo sprendimą, kurį naudoja Lietuvos Registrų centras bei mobiliojo ryšio operatoriai.
Bendrovė kuria ir diegia šiuolaikines elektroninės bankininkystės, mažmeninės prekybos
tinklo taškų valdymo sistemas, mobilias programėles, skirtas teikti finansų, el. komercijos ar
el. valdžios paslaugas, yra aktyvi mobiliojo el. parašo propaguotoja Lietuvoje ir pasaulyje.
Daugiau informcijos – www.etronika.lt

1

UAB „ETRONIKA“ įsigijimo sandoris buvo užbaigtas 2015 m. liepos 24 d. Daugiau informacijos – 17 paragrafe.
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2.3.2

AB „INVL Technology“ grupės struktūra 2015 m. birželio 30 d.

5

2.3.3

3

AB „INVL Technology“ valdomų įmonių veiklos geografija

EMITENTO SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS
TARPININKAIS

AB „INVL Technology“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasirašiusi sutartį su viešosios apyvartos tarpininku AB FMĮ „Finasta“ (Maironio
g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 203 2233) dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo.

4

INFORMACIJA APIE EMITENTO FILIALUS IR ATSTOVYBES

AB „INVL Technology“ nėra įsteigusi filialų ar atstovybių.

6

2

5

EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMŲ TVARKA

AB „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).

INFORMACIJA
APIE
VERTYBINIUS
POPIERIUS

6
6.1

ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

AB „INVL TECHNOLOGY“ ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA 2015 M. BIRŽELIO 26 D.

Akcijų klasė

Paprastosios
vardinės akcijos

Akcijų skaičius,
vnt.

6 114 714

Bendras akcijų
suteikiamų
balsavimo tiesių
kiekis, vnt.

Nominali vertė, Eur

6 114 714

0,29

Bendra nominali
vertė, Eur

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

1 773 267,06

100

2015 m. liepos 7 d. AB „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) valdyba, remdamasi 2015 m. balandžio 10 d. Bendrovės neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcijas pasirašančių asmenų įnašais (toliau –
Sprendimai), taip pat atsižvelgdama į naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų siūlymo organizatoriaus AB banko „Finasta“ rekomendaciją,
be kita ko, nusprendė:
1) nustatyti, kad Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, išleidžiamų įgyvendinant Sprendimus, galutinė emisijos (siūlymo) kaina yra
lygi 1,65 EUR (toliau – Siūlymo kaina) už vieną naujai išleidžiamą akciją (toliau – Naujos akcijos), kuri yra vienoda tiek esamiems
akcininkams, tiek ir mažmeniniams bei instituciniams investuotojams;
2) nustatyti, kad galutinis Naujų akcijų, išleidžiamų įgyvendinant Sprendimus, skaičius yra 6 060 607;
3) paskirstyti Naujas akcijas už aukščiau nurodytą nustatytą Siūlymo kainą taip: (i) 2 735 489 vnt. akcijų paskirstomi esamiems
Bendrovės akcininkams, buvusiais akcininkais 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, (ii) 2 314 294 vnt. – mažmeniniams investuotojams
ir (iii) 1 010 824 vnt. – instituciniams investuotojams.

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi.

6.2

AB „INVL TECHNOLOGY“ ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA 2015 M. LIEPOS 10 D.

Akcijų klasė

Paprastosios
vardinės akcijos

7

Akcijų skaičius,
vnt.

12 175 321

Bendras akcijų
suteikiamų
balsavimo tiesių
kiekis, vnt.
12 175 321

Nominali vertė, Eur

0,29

Bendra nominali
vertė, Eur

3 530 843,09

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

100

6.3

INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

AB „INVL Technology“, jos dukterinės įmonės tiesiogiai ar jų pavedimu, bet savo vardu veikiantys asmenys, nėra įsigiję AB „INVL
Technology“ akcijų.
Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.

7.1

PREKYBA EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS BEI REIKŠMINGA FINANSINE
INVESTICIJA LAIKOMAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

AB „INVL TECHNOLOGY“ AKCIJŲ, ĮTRAUKTŲ Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE
RINKOJE, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Akcijų
kiekis, vnt.

Bendras
akcijų
suteikiamų
balsavimo
teisių kiekis,
vnt.

2015
06 26

6 114 714

6 114 714

0,29

2015
07 10

12 175 321

12 175 321

0,29

7.2

Vienos
Bendra
akcijos nominali vertė
nominali
vertė,
EUR

ISIN kodas

Trumpinys

Birža

Prekybos
sąrašas

1 773 267,06

LT0000128860

INC1L

NASDAQ
Vilnius

Papildomasis
prekybos
sąrašas

3 530 843,09

LT0000128860

INC1L

NASDAQ
Vilnius

Papildomasis
prekybos
sąrašas

Listingavimo
pradžia

2014 06 04

7

PREKYBA AB „INVL TECHNOLOGY“ AKCIJOMIS

2015 m. I pusmetis*
Akcijų kaina, eurai:
Atidarymo

2014 m. I pusmetis *
1,47

1,47

-

Aukščiausia

2,00

1,47

-

Žemiausia

1,33

1,23

-

Vidutinė

1,78

1,35

-

Paskutinė

1,85

1,34

9 660
17 225,06
122
11,31

252
341,34
34
0,79

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. duomenys yra koreguojami reorganizavimo
įtakos koeficientu 0,147370903.

8

7.3

7.3.1

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

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

2,500

Apyvarta, Eur

6.00

INC1L, Eur

5.00

2,000

4.00
1,500
3.00
1,000
2.00
500

1.00

0

7.3.2

0.00

AB „INVL TECHNOLOGY“ akcijų kainos palyginimas su OMXBB indeksu nuo
prekybos akcijomis pradžios

Indeksas/Akcijos

2014.06.30

2015.06.30

+/-%

OMX Baltic Benchmark GI

608,82

625,19

2,69

OMX Vilnius

471,72

497,46

5,46

1,341 EUR

1,850 EUR

37,95
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AKCININKAI

Bendras akcininkų skaičius 2015 m. birželio 26 d. – 3 528.

8.1

AKCININKAI, 2015 M. BIRŽELIO 26 D. NUOSAVYBĖS TEISE TURĖJĘ AR VALDĘ
DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS AB „INVL TECHNOLOGY“ 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

1 224 152

20,02

20,02

-

20,02

Irena Ona
Mišeikienė

1 162 421

19,01

19,01

-

19,01

Kazimieras
Tonkūnas

840 452

13,75

13,75

32,792

46,54

504 462

8,25

8,25

-

8,25

327 928

5,36

5,36

1,323

6,68

Alvydas Banys

308 745

5,05

5,05

41,494

46,54

Gytis Umantas

236 270

3,86

3,86

42,685

46,54

Nerijus Drobavičius

-

-

-

46,546

46,54

Vytautas Plunksnis

-

-

-

46,547

46,54

AB „Invalda INVL“,
kodas 121304349,
Šeiminyškių g. 3,
Vilnius
UAB „Lucrum
investicija“, kodas
300806471,
Šeiminyškių g. 3,
Vilnius
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p. ir 2 d., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi
sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio ir Gyčio Umanto balsus.
3
UAB „Lucrum investicija“ 1,32 proc. balsų priklauso pagal atpirkimo sandorį.
4
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. ir 2 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi
kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ vadovų Kazimiero Tonkūno, Gyčio Umanto
balsus.
5
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Gytis Umantas turi akcinės bendrovės
„INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio ir Kazimiero Tonkūno balsus.
6
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Nerijus Drobavičius turi akcinės
bendrovės „INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio, Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.
7
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Vytautas Plunksnis turi akcinės bendrovės
„INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio, Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.
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UAB „LJB investments“
20.02%
Kiti
24.70%

Gytis Umantas
3.86%

Irena Ona Mišeikienė
19.01%

Alvydas Banys
5.05%

UAB „Lucrum
investicija“
5.36%

Kazimieras Tonkūnas
13.75%

AB „Invalda INVL“
8,25%

8.2

AKCININKAI, 2015 M. LIEPOS 10 D. NUOSAVYBĖS TEISE TURĖJĘ AR VALDĘ
DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS AB „INVL TECHNOLOGY“ 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

0

19,91

AB „Invalda INVL“,
kodas 121304349
Šeimyniškių g. 3,
Vilnius

1 906 032

15,65

15,65

0

15,65

Irena Ona
Mišeikienė

1 466 421

12,04

12,04

0

12,04

909 090

7,47

7,47

0

7,47

675 452

5,55

5,55

27,848

33,39

618 745

5,08

5,08

28,319

33,39

AB „Lietuvos
draudimas“,
kodas 110051834,
J. Basanavičiaus g.
12, Vilnius
Kazimieras
Tonkūnas
Alvydas Banys

8 Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p. ir 2 d., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi
sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio ir Gyčio Umanto balsus.
9 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. ir 2 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi
kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ vadovų Kazimiero Tonkūno, Gyčio Umanto
balsus.
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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.

Vida
Juozapavičienė

186 270

1,53

1,53

5,5510

7,08

Gytis Umantas

151 270

1,24

1,24

32,1511

33,39

12

Vytautas Plunksnis

5 259

0,04

0,04

33,35

33,39

Nerijus Drobavičius

4 472

0,04

0,04

33,3513

33,39

Kiti
31.45%

Nerijus Drobavičius
0.04%

UAB „LJB investments"
19.91%

AB „Invalda INVL"
15.65%

Vytautas Plunksnis
0.04%
Gytis Umantas
1.24%
Vida Juozapavičienė
1.53%

Alvydas Banys
5.08%
Kazimieras Tonkūnas
AB „Lietuvos draudimas"
5.55%
7,47%

10

Irena Ona Mišeikienė
12.04%

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p. laikoma, kad Vida Juozapavičienė turi sutuoktinio
turimų akcijų suteikiamus balsus.
11
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Gytis Umantas turi akcinės bendrovės
„INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio ir Kazimiero Tonkūno balsus.
12
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Vytautas Plunksnis turi akcinės
bendrovės „INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio, Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.
13
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d., laikoma, kad Nerijus Drobavičius turi akcinės
bendrovės „INVL Technology“ vadovų Alvydo Banio, Kazimiero Tonkūno ir Gyčio Umanto balsus.
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EMITENTO VALDYMO ORGANAI

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba

INFORMACIJA
APIE
EMITENTO
VALDYMĄ

Vadovas

AB „INVL Technology“ turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − bendrovės vadovą (direktorių) bei kolegialų
valdymo organą − valdybą. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

9.1

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS IR VADOVĄ

AB „INVL Technology“ valdyba ketverių metų kadencijai patvirtinta 2014 m. balandžio 28 d. vykusiame nuo AB „Invalda LT“
atskiriamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys,
o nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis. 2014 m. balandžio 28 d. bendrovės direktoriumi paskirtas Darius Šulnis. Minėtos sudėties
valdyba veikė iki 2015 m. vasario 9 d. Darius Šulnis neužima AB „INVL Technology“ direktoriaus pareigų nuo 2015 m. vasario 9 d.
2015 m. vasario 9 d. užbaigus AB „INVL Technology“ ir AB „BAIP grupė“ reorganizavimą, AB „BAIP grupė“, perėmusi visas AB „INVL
Technology“ teises ir pareigas, tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“.
Nuo 2015 m. vasario 10 d. AB „INVL Technology“ valdybą sudaro 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.

9.1.1

Bendrovės valdyba ir administracija

KAZIMIERAS
TONKŪNAS,
VALDYBOS
PIRMININKAS
DIREKTORIUS

Kadencijos
laikotarpis

2014 - 2018 m.

Išsilavinimas,
kvalifikacija

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

Darbo patirtis

Nuo 2015 m. vasario mėn. – AB „INVL Technology“ direktorius,
valdybos pirmininkas.
2007 – 2015 m. AB BAIP grupė direktorius, valdybos
pirmininkas.
Nuo 2013 m. rugsėjo 25 d. – UAB „Vitma“ direktorius.
2007 - 2013 m. UAB „BAIP“ generalinis direktorius.

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje
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Tiesiogiai: akcijų 840 452 vnt.; įstatinio kapitalo – 13,75 proc.,
balsų – 13,75 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 46,54 proc.
Tiesiogiai: akcijų 675 452 vnt.; įstatinio kapitalo 5,55 proc.,
balsų – 5,55 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 33,39 proc.
Norway Registers Development AS – valdybos pirmininkas.
UAB „NRD“ - valdybos pirmininkas.

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)

NERIJUS
DROBAVIČIUS
VALDYBOS
NARYS

Kadencijos
laikotarpis

2014 - 2018 m.

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.
Tiesiogiai: akcijų 0 vnt.; įstatinio kapitalo – 0 proc., balsų – 0
proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 46,54 proc.
Tiesiogiai: akcijų 4 472 vnt.; įstatinio kapitalo – 0,04 proc.,
balsų – 0,04 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 33,39 proc.
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – valdybos narys.
AB bankas „Finasta“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas.
UAB „INVL Asset Management“ – valdybos narys, Finansų it IT
departamento vadovas.
UAB „Finasta Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
narys.
AB „Finasta atklātajs pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų
tarybos narys.
UAB „INVL fondai“ – direktorius.
UAB „Inservis“ – valdybos pirmininkas.
UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Jurita“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Etronika“ – valdybos narys.
UAB „Invalda LT Investments“ – vyr. finansininkas.

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26
Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10
Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

Kadencijos
laikotarpis

2014 - 2018 m.

Išsilavinimas,
kvalifikacija

2000 m. Kauno Technologijos universitete įgytas vadybos
bakalauro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091.

Darbo patirtis

Nuo 2009 m. investicijų valdytojas AB „INVL Invalda“.
2006-2009 m. UAB „Finasta asset management“ – analitikas,
fondų valdytojas, strateginis analitikas.
2004 m. ELTA redaktorius (verslo naujienos).
2002-204 m. „Baltic News Service“ verslo žurnalistas.
Tiesiogiai: akcijų 0 vnt. įstatinio kapitalo – 0 proc., balsų – 0
proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 46,54 proc.
Tiesiogiai: akcijų 5 259 vnt.; įstatinio kapitalo – 0,04 proc.,
balsų – 0,04 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 33,39 proc.
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – valdybos narys.
AB bankas „Finasta“ – Stebėtojų tarybos narys.
UAB „INVL Asset Management“ – valdybos narys.
UAB „Finasta Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos
pirmininko pavaduotojas.
AB „Finasta atklātajs pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų
tarybos pirmininko pavaduotojas.
Norway Registers Development AS - valdybos narys.
UAB „NRD“ - valdybos narys.
AB „Vernitas“ – Stebėtojų tarybos narys.
UAB „Consult Invalda“ – direktorius.
„Investuotojų Asociacija“ – valdybos pirmininkas.

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26

VYTAUTAS
PLUNKSNIS,
VALDYBOS
NARYS

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10
Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje
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Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)
Kadencijos
laikotarpis

2014 - 2018 m.

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 AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26

GYTIS
UMANTAS,
VALDYBOS
NARYS

ALVYDAS
BANYS,
VALDYBOS
NARYS

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10

Tiesiogiai: akcijų 151 270 vnt.; įstatinio kapitalo – 1,24 proc.,
balsų – 1,24 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 33,39 proc.

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

-

Kadencijos
laikotarpis

2014 - 2018 m.

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 AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10

Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje
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Tiesiogiai: akcijų 236 270 vnt.; įstatinio kapitalo – 3,86 proc.,
balsų – 3,86 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 46,54 proc.

Tiesiogiai: akcijų – 308 745 vnt.; įstatinio kapitalo – 5,05 proc.,
balsų – 5,05 proc.
Kartu su susijusia įmone „LJB investments“: akcijų – 1 532 897
vnt., įstatinio kapitalo – 25,07 proc., balsų – 25,07 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 46,54 proc.
Tiesiogiai: akcijų – 618 745 vnt.; įstatinio kapitalo – 5,08 proc.,
balsų – 5,08 proc.
Kartu su susijusia įmone „LJB investments“: akcijų – 3 042 897
vnt., įstatinio kapitalo – 24,99 proc., balsų – 24,99 proc.
Su kitais AB „INVL Technology“ valdybos nariais balsų dalis iš
viso – 33,39 proc.
AB „Invalda INVL“ – valdybos pirmininkas, patarėjas.
UAB „Invalda LT Investments“ – valdybos pirmininkas.
AB „INVL Baltic Farmland“ – valdybos pirmininkas.
AB „INVL Baltic Real Estate“ – valdybos pirmininkas.
UAB „Litagra“ – valdybos narys.
UAB „MP Pension Funds Baltic“ – valdybos narys.

Bendrovės valdyba ir administracija (tęsinys)

KRISTUPAS
BARANAUSKAS,
ĮMONIŲ GRUPĖS
FINANSŲ
DIREKTORIUS

Eina pareigas nuo

Finansų direktorius nuo 2015 m. gegužės mėn.

Išsilavinimas,
kvalifikacija

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

Darbo patirtis

Nuo 2015 m. 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

Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-06-26
Turimos AB „INVL
Technology“ akcijos
2015-07-10
Dalyvavimas kitų
įmonių veikloje

-

AB bankas „Finasta“, valdybos narys

AB „INVL Technology“ buhalterinės apskaitos paslaugas bei su buhalterine apskaita susijusių dokumentų rengimą ataskaitiniu
laikotarpiu teikė bendrovėje dirbantis personalas.
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INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AUDITO KOMITETĄ

AB „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.

AB „INVL Technology“ audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Bendrovės valdybai prieš 14
dienų. Bendrovės valdyba, 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.

10.1

AUDITO KOMITETO DARBO TVARKA

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis
laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja abu komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja abu Audito komiteto nariai.
Audito komiteto narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš
anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir
galima identifikuoti parašą. Audito komitetų posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi abu Audito komiteto nariai. Apie šaukiamą
posėdį, jame numatomus svarstyti klausimus bei siūlomus sprendimų projektus kitas Audito komiteto narys informuojamas ne vėliau
kaip prieš tris darbo dienas raštu (el.paštu arba faksu). Audito komiteto posėdžiai neprotokoluojami, o priimtus sprendimus pasirašo
abu komiteto nariai. Kai abu Audito komiteto nariai balsavo raštu, sprendimą surašo ir pasirašo Bendrovės valdybos paskirtas Audito
komiteto sekretorius. Sprendimas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo Audito komiteto posėdžio
dienos.

16

Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviesti Bendrovės vadovą, valdybos narius (narį), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus,
atsakingus už finansus, apskaitą ir iždo klausimus bei išorės auditorius. Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas
atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtiną tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos
valandos atlyginimą.
2014 m. gruodžio 19 d. vykusiame akcininkų susirinkime į audito komitetą išrinkti UAB „Legisperitus“ teisininkė Danutė Kadanaitė ir
UAB „Biotechpharma“ vykdomasis direktorius Tomas Bubinas. 2015 m. vasario 2 d. įvykusiame po reorganizavimo veikiančios
bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkime Danutė Kadanaitė ir Tomas Bubinas išrinkti į audito komitetą.

10.2

AUDITO KOMITETAS

DANUTĖ
KADANAITĖ –
AUDITO
KOMITETO NARĖ

Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016 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 AB „INVL
Technology“ akcijos

Kadencijos
laikotarpis

2014 – 2016 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 AB „INVL
Technology“
akcijos

11

-

-

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

Bendrovės vadovui ir finansų direktoriui mokamas pastovus mėnesinis atlyginimas. Bendrovėje nėra patvirtintos politikos, pagal
kurią vadovams būtų mokama kintamoji atlyginimo dalis. 2015 m. pirmąjį pusmetį administracijos darbo užmokestis vidutiniškai
per mėnesį sudarė 4,67 tūkst. eurų. Bendrovė valdybos nariams darbo užmokesčio nemoka.
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2014 – 20

11.1

INFORMACIJA APIE EMITENTO ADMINISTRACIJAI PER 2015 METŲ PIRMAJĮ PUSMETĮ
PRISKAIČIUOTUS ATLYGINIMUS (tūkst. eurų)

Darbo užmokestis

44

Socialinio draudimo įmokos

12

Iš viso

56

Per 2015 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.

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

12

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.

13

4

13.1

EMITENTO IR ĮMONIŲ GRUPĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO
IR PLĖTROS APŽVALGA

SVARBŪS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO EMITENTO IR GRUPĖS
ĮVYKIAI, JŲ POVEIKIS FINANSINĖMS ATASKAITOMS

INFORMACIJA
APIE
EMITENTO IR
GRUPĖS
VEIKLĄ

13.1.1
•

•

•

•

Per 2015 m. pirmąjį pusmetį įvykę svarbūs emitento įvykiai

2015 m. sausio 7 d. paskelbta apie AB ‚INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 2015 m. vasario 2
d. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai apie bendrovės reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimas, po
reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimas, narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito
komiteto nariui nustatymas.
2015 m. sausio 14 d. paskelbta, kad nuo 2015 m. sausio 29 d. (įskaitytinai) sustabdoma prekyba AB „INVL Technology“
akcijomis NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 1) 2015 m.
vasario 2 dieną šaukiamas visuotinis reorganizuojamos AB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje
numatyta priimti sprendimus dėl bendrovės reorganizavimo bei reorganizavimo sąlygų patvirtinimo; 2) priėmus minėtus
sprendimus reorganizuojamos AB „INVL Technology“ akcininkams reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka bus
anuliuojamos jiems priklausančios akcijos, mainais išduodant reorganizavime dalyvaujančios AB „BAIP grupė akcijų bei
siekiant užtikrinti sklandų AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo procesą. Prekyba akcijomis stabdoma
iki reorganizavimo užbaigimo. Po reorganizavimo užbaigimo veiksiančios bendrovės akcijas į NASDAQ OMX Vilniaus biržos
prekybos sąrašus bus siekiama įtraukti minimaliais teisės aktuose numatytais terminais.
2015 m. vasario 2 d. paskelbti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. Sprendimais buvo pritarta AB
„INVL Technology“ reorganiizavimuoi jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė, kuri po reorganizavimo perims
visas akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs
veiklą nauju pavadinimu – AB „INVL Technology“, patvirtintos reorganizavimo sąlygos. Susirinkime taip pat buvo patvirtinti
po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatai, audito komiteto nariai, komiteto sudarymo ir veiklos taisyklės, nustatyti
audito komiteto narių atlyginimai.
2015 m. vasario 10 d. paskelbta apie AB „INVL Technology” ir AB BAIP grupė reorganizavimo pabaigą. Informuota, kad
2015 m. vasario 9 d. užbaigtas AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimas: prie AB BAIP grupė prijungta AB
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„INVL Technology“. AB BAIP grupė, perėmusi visas AB „INVL Technology“ teises ir pareigas, tęsia veiklą nauju pavadinimu
– AB „INVL Technology“. Bendrovės akcijos, įvykdžius teisės aktuose numatytus veiksmus, bus kotiruojamos NASDAQ
Vilnius biržoje. Planuojama, kad prekiauti biržoje šios bendrovės akcijomis bus galima nuo 2015 m. kovo mėnesio. „INVL
Technology“ pradinė kapitalizacija siekia 8,146 mln. eurų, o perskaičiuota vienos akcijos kaina turėtų siekti 1,33 euro.
„INVL Technology” įstatinis kapitalas yra padalintas į 6 114 714 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė
– 0,29 euro, o ISIN kodas - LT0000128860. Po reorganizavimo veikiančios AB „INVL Technology“ valdyba ir vadovas
nepasikeitė – darbą valdyboje tęsia bendrovės vadovas Kazimieras Tonkūnas, Gytis Umantas, Alvydas Banys, Vytautas
Plunksnis bei Nerijus Drobavičius. Pagrindiniai AB „INVL Technology“ akcininkai – A. Banys (5 proc.) bei jo valdoma „LJB
Investments“ (20 proc.), Irena Ona Mišeikienė (19 proc.), K. Tonkūnas (13,7 proc.), „Invalda LT“ – 8,2 proc. bei „Lucrum
investicija“ – 5 proc. Bendrovė iš viso turi daugiau kaip 3,5 tūkst. akcininkų. Bendrovė planuoja kreiptis į Lietuvos banką
dėl uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos gavimo bei pritraukti į UTIB`ą ne mažiau kaip 10 mln. eurų kapitalo
investicijoms.
2015 m. vasario 27 d. bendrovė paskelbė 2014 metų 12 mėnesių veiklos rezultatus. AB „INVL Technology“ neaudituotas
grynasis pelnas 2014 m. pabaigoje siekė 5,1 mln. litų (1,47 mln. EUR).
2015 m. kovo 10 d. bendrovė informavo, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. kovo 9 d. priėmė
sprendimą laikyti, kad AB „INVL Technology” Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „INVL Technology” ir AB BAIP
grupė reorganizavimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda” 2011-2012 m. ir AB „Invalda LT” 2013 m. metinės
informacijos dokumentuose, AB „INVL Technology” 2014 m. 12 mėnesių tarpinėse finansinėse ataskaitose, AB „INVL
Technology” informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su AB „INVL Technology” vertybiniais popieriais
(akcijomis) ir veikla susijusių rizikos veiksnių aprašyme ir šios bendrovės įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė
prospekte privalomai pateikti informacijai. Taip pat paskelbta, kad AB „INVL Technology” 2015 m. kovo 10 d. NASDAQ
Vilnius vertybinių popierių biržai pateikė prašymą dėl prekybos akcijomis atnaujinimo nuo 2015 m. kovo 12 d.
2015 m. kovo 19 d. paskelbta apie AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 2015 m. balandžio
10 d. ir sprendimų projektai. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti šie klausimai: (1) AB „INVL Technology“ įstatinio kapitalo
didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas; (2) Pirmumo teisės
įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. (3) AB „INVL
Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. (4) Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos
gavimo; (5) Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas.
2015 m. kovo 24 d. pranešta, kad AB „INVL Technology“ valdoma Norvegijos įmonė „Norway Registers Development“
pradeda veiklą Ugandoje. 2015 m. kovo 23 d. pasirašyta „Infobank Uganda“, kurioje „Norway Registers Development“ turi
30 proc. akcijų, akcininkų sutartis.
2015 m. balandžio 7 d. paskelbta, kad „INVL Technology“ valdoma įmonė „Norway Registers Development“ (NRD AS)
2015 m. balandžio 3 d. pasirašė sutartį dėl investicijų į elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo bei mažmeninės
prekybos sprendimus kuriančią bendrovę „Etronika“. Numatoma, kad Norvegijos „Norway Registers Development“
investuodama į naują akcijų emisiją įsigis 80 proc. “Etronikos” akcijų. Bendra investicijų, įskaitant skolintą kapitalą, suma
sieks iki 400 tūkst. eurų. 2014 metais “Etronika” gavo 1,9 mln. eurų pajamų, bendrovėje dirba daugiau kaip 40 darbuotojų.
2015 m. balandžio 8 d. informuota apie 2015 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą,
pasklebta jo darbotvarkė ir sprendimų projektai. Susirinkimo klausimai: supažindinimas su bendrovės 2014 m. metiniu
pranešimu, nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. finansines ataskaitas, 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių
tvirtinimas, 2014 m. pelno paskirstymas, supažindinimas 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu, finansinėmis
ataskaitomis, konsoliduoto ir AB BAIP grupė 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, AB BAIP grupė 2014 m.
pelno paskirstymo, AB „INVL Technology“ savų akcijų supirkimas.
2015 m. balandžio 9 d. paskelbti 2014 m. AB „INVL Technology“ (kodas 303299817) audituoti veiklos rezultatai audituotas grynasis pelnas siekė 2,892 mln. eurų (9,986 mln. litų). Finansinės ataskaitos apima finansinį laikotarpį nuo
bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., todėl palyginamųjų duomenų nėra. Audituotas
grynasis pelnas yra 96 proc. didesnis nei anksčiau skelbtas neaudiduotas rezultatas. Pelnas išaugo dėl to, kad
nepriklausomam turto vertintojui– UAB “Deloitte verslo konsultacijos” atlikus vertinimą padidėjo investicijos į AB “BAIP
grupė” akcijas vertė.
2015 m. balandžio 9 d. paskelbti ir 2014 m. AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) audituoti veiklos rezultatai.
Bendrovės audituotas grynasis pelnas siekia 9,3 mln. eurų (32,094 mln. litų), audituotas nuosavas kapitalas 2014 metų
pabaigoje siekė 11,921 mln. eurų, arba 1,96 euro akcijai. Nustatyta bendrovės „Vitma“, kuri valdo 100 proc. kritinės IT
infrastruktūros įmonės UAB BAIP akcijų, sąlyginė vertė – 12,8 mln. eurų, kibernetinės saugos bendrovės UAB NRD CS – 1
mln. eurų, Norvegijos Norway Registers Development grupės – 0,7 mln. eurų, o programinės įrangos licencijavimo
bendrovės „Acena“ – 0,4 mln. eurų. Skaičiuojant „INVL Technology“ nuosavą kapitalą, iš šių verčių atimami 3 mln. eurų
„INVL Technology“ turimi įsipareigojimai.
2015 m. balandžio 10 d. paskelbi tą dieną įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
(1) padidinti statinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas
didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma) papildomai išleidžiant ne daugiau kaip 13 885 286 paprastąsias
vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos
piniginiais įnašais. Bendra minimali naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisijos kaina yra iki 21 661 046,16 euro,
priklausomai nuo galutinio naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus (2) atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti
akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų (3) patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją, (4) pertvarkyti
AB „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė (5) sprendimas dėl oficialau siūlymo
supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas.
2015 m. balandžio 10 d. paskelbta, kad tą dieną vykusiame akcininkų susirinkime AB „INVL Technology“ akcininkai,
valdantys 5 700 680 vienetų paprastųjų vardinių AB „INVL Technology“ akcijų, sudarančių 93,23 proc. bendrovės kapitalo,
pritarė uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimui. Akcininkų susirinkimo sprendimu, siekiant AB „INVL
Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę
parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ šį sprendimą, per mėnesį nuo šio akcininkų
susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines AB „INVL Technology“
akcijas. AB „INVL Technology“ gavo savo akcininkės AB „Invalda LT“ pranešimą apie tai, kad šią prievolę už balsavusius
“už” akcininkus ketina įgyvendinti AB “Invalda LT”. Preliminari savanoriško oficialaus siūlymo kaina siekia 1,61 euro už
akciją. Akcijas oficialaus siūlymo metu galės parduoti akcininkai, balsavę „prieš“ arba nebalsavę. Iš viso bus siūloma
supirkti 414 034 vnt. paprastųjų vardinių AB “INVL Technology” akcijų, sudarančių 6,77 proc. bendrovės kapitalo.
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2015 m. balandžio 17 d. paskelbtas papildytas investuotojo kalendorius: 2015 metais informaciją investuotojams
planuoja skelbti tokia tvarka: 2015 m. gegužės 29 d. - 2015 m. trijų mėnesių tarpinė informacija; 2015 m. rugpjūčio 31 d.
- 2015 m. šešių mėnesių tarpinė informacija; 2015 m. lapkričio 30 d. - 2015 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.
2015 m. balandžio 30 d. paskelbta, kad AB „INVL Technology“ gavo AB „Invalda LT“ pranešimą apie ketinimą teikti
savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti. Paskelbtas pranešimo tekstas.
2015 m. balandžio 30 d. paskelbti tą dieną vykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
(1) supažindinimas su AB „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie
AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014
metų finansinių ataskaitų rinkiniais; (2) supažindinimas su AB “INVL Technology” (kodas 303299817) 2014 m. finansinių
ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvada; 3) patvirtinti konsoliduotus ir atskirus AB “INVL Technology” (kodas
303299817) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius 4) paskirstyti AB “INVL Technology” (kodas 303299817) pelną; 5)
Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas
303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu
pranešimu; 6) Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė finansines ataskaitas; 7)
Konsoliduoto ir AB BAIP grupė 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas; 8) AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario
9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė
„INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymas; 9) Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą
rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) akcijų
2015 m. balandžio 30 d. paskelbta AB „INVL Technology“ (kodas 303299817) 2014 m. metinė informacija (bendrovės
finansinės ataskaitos, metinis pranešimas) ir atsakingų asmenų patvirtinimas.
2015 m. balandžio 30 d. paskelbta AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) 2014 m. metinė informacija
(konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas).
2015 m. gegužės 19 d. informuota, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo
cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d. sutarties pagrindu atstovauja AB
„Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias
akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas. Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti 2015 m.
gegužės 22 dieną, įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų, jis bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus
siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.
2015 m. gegužės 20 d. paskelbta, kad 2015 m. gegužės 19 dienos posėdyje AB „INVL Technology” valdyba, susipažinusi
su oficialaus siūlymo teikėjų jai pateikta privalomo nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo medžiaga, priėmė
pareiškimą (nuomonę).
2015 m. gegužės 29 d. paskelbti AB „INVL Technology“ neaudituoti 2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatai. Informuota, kad
bendrovė per pirmąjį 2015 metų ketvirtį investicijų neperkainavo, gavo 41 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 82 tūkst. eurų
nuostolių.
2015 m. birželio 4 d. paskelbta informacija dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ akcijas įgyvendinimo.
AB „Invalda INVL” pranešė, kad per oficialų siūlymą AB “INVL Technology” akcijoms supirkti buvo pasiūlytos 47
paprastosios vardinės AB „INVL Technology“ akcijos, už kurias „Invalda INVL“ sumokės 75,67 eurų (be tarpininkavimo
mokesčio). Už akcijas bus atsiskaityta 2015 m. birželio 8 d. Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdys 504 509
AB “INVL Technology” akcijas, kurios sudaro 8,25 proc. AB “INVL Technology” kapitalo ir balsų. Iš viso siūlyta supirkti 414
034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology, akcijų, kas sudaro 6,771
proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
2015 m. birželio 8 d. paskelbta informacija dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ akcijas įgyvendinimo
ataskaitos. Ataskaitos duomenimis savanoriško oficialaus siūlymo laikotarpiu (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m.
birželio 4 d.) bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo 47 vienetus akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų už bendrą 75,67
eurų (be tarpininkavimo mokesčio) sumą. Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdo 504 509 AB „INVL Technology”
akcijas, kurios sudaro 8,25 proc. AB “INVL Technology” kapitalo ir balsų.
2015 m. birželio 9 d. informuota, kad pasirašytas AB „INVL Technology“ akcininkų sutarties pakeitimas.
2015 m. birželio 9 d. pranešta, kad Lietuvos bankas 2015 m. birželio 8 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu
Nr. 241-108 patvirtino AB „INVL Technology“ paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą. Patvirtintas Prospektas yra
skirtas (i) iki 4 026 732,94 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui
(akcijų skaičius – iki 13 885 286, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, vienos akcijos minimali emisijos kaina 1,56
EUR, maksimali – 1,96 EUR) ir (ii) iki 13 885 286 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į
prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.

13.1.2
•

•

Per 2015 m. pirmąjį pusmetį įvykę svarbūs įmonių grupės įvykiai

2015 m. vasario 2 d. paskelbta informacija apie UAB BAIP užsakymu, rinkos tyrimų bendrovės „Nielsen“ atliktos
apklausos rezultatus, kurie atskleidė, kad kas antra Lietuvos bendrovė patirtų reikšmingus finansinius nuostolius, jei jų IT
sistemos sutriktų ilgiau nei parai. Tačiau tik mažuma verslo atstovų turi specialių priemonių, kurios pagreitintų tokių
incidentų likvidavimą bei IT sistemų funkcionalumo atstatymą. Tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. bendrovių yra
įvertinusios IT sistemų sutrikimo rizikas, o 60 proc. jų patirtų ženklius finansinius nuostolius, jei sistemos neveiktų ilgiau
nei 24 valandas. Nepaisant to, tik 3 proc. įmonių turi verslo tęstinumo planus tokiems atvejams ir vos daugiau nei
dešimtadalis (13 proc.) jų yra pasirūpinusios trukdžių šalinimo ir greito duomenų atstatymo įrankiais.
2015 m. vasario 9 d. infomuota, kad Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre, įsikūrusiame
Saulėtekio al. 9, paleistas didžiausias ir moderniausias Baltijos valstybėse Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos
duomenų archyvas (MIDAS), kuriam pagrindinę IT infrastruktūrą suprojektavo ir pateikė UAB BAIP kartu su jungtinės
veiklos partneriais. Archyve bus galima kaupti ir ilgą laiką saugoti įvairių mokslo sričių tyrimų empirinius duomenis, kitą su
mokslo tyrimais susijusią informaciją. Vartotojams suteiktos įvairios analitinės priemonės, duomenų mainų, elektroninių
paslaugų ir kitos funkcionalumo galimybės. Archyvas talpins iki 3 petabaitų duomenų. Mokslinių duomenų archyvas yra
susietas su Santariškių klinikų biomedicininių duomenų archyvu, įdiegtos daugiamačių duomenų vizualizavimo, grupavimo,
klasifikavimo ir analizės priemonės, sukurta galimybė mokslinius duomenis iš archyvo apdoroti lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų
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skaičiavimų ištekliais atliekant didelių skaičiavimų resursų reikalaujančią duomenų analizę. Projektas pradėtas 2012 m.
Prie jo įgyvendinimo prisidėjo 15 mokslo ir mokymo bei medicinos institucijų.
2015 kovo 24 d. buvo paskelbta, kad Norway Registers Development AS, turinti 30 proc. Infobank Uganda Limited
akcijų, 2015 m. kovo 23 d. pasirašė Infobank Uganda Limited akcininkų sutartį.
2015 m. vasario 27 d. išplatintas pranešimas, kad 2015 m. vasario 26 d. vyko BAIP organizuota konferencija
„Technologijos ir atsparumas 2015“.
2015 m. balandžio 7 d. pranešta, kad AB „INVL Technology“ valdoma įmonė „Norway Registers Development“ (NRD
AS) pasirašė sutartį dėl investicijų į elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo, elektroninių transporto bilietų bei
mažmeninės prekybos sprendimus kuriančią bendrovę „Etronika“. Numatoma, kad Norvegijos „Norway Registers
Development“ investuodama į naują akcijų emisiją įsigis iki 80 proc. „Etronikos” akcijų. Bendra investicijų, įskaitant skolintą
kapitalą, suma sieks iki 400 tūkst. eurų.
2015 m. birželio 18 d. informuota apie tai, kad UAB Etronika pristatys el. bankininkystės naujoves Fintech Storm Digital
Platforms renginyje Londone. UAB Etronika, kurios specializacija – el. bankininkystės ir mažmeninės prekybos sprendimai,
pateko tarp inovatyviausių finansų technologijų sektoriaus įmonių, pakviestų dalyvauti ir pristatyti savo idėjas bei
technologinius sprendimus Fintech Storm Digital Platforms renginyje, vyksiančiame Londone š. m. liepos 2 d. Įmonės
vadovas Kęstutis Gardžiulis skaitys pranešimą bei dalyvaus diskusijoje apie elektroninės bankininkystės sprendimus.
2015 m. birželio 23 d. pranešta, kad UAB „Acena“, siūlanti debesijos ir verslo valdymo sprendimus, sulaukė tarptautinio
„Microsoft“ pripažinimo. Ją kasmetiniuose pasauliniuose apdovanojimuose komisija išrinko „Microsoft“ metų partneriu
Lietuvoje. Šiemet „Microsoft“ partnerių apdovanojimuose 43 kategorijose varžėsi daugiau nei 2,3 tūkst. bendrovių iš 108
skirtingų šalių. Komisija vertino, kokią vertę nominantai sukūrė savo klientams bei kokią įtaką rinkai darė jų sprendimai.
„Acena“ buvo viena pirmųjų bendrovių Lietuvoje, pradėjusių siūlyti „Office 365“ technologijomis paremtus verslo valdymo
sprendimus.

AB „INVL TECHNOLOGY“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

13.2
2015-06-30

tūkst. eurų

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis

(60)

Pelnas iki apmokestinimo

(282)

Grynasis pelnas

(257)

Finansinio turto vertė

14 842

Kitas turtas

2 215

TURTAS

17 057

Nuosavas kapitalas

11 626

Įsipareigojimai

5 431

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

17 057
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14

PAGRINDINĖS RIZIKOS IR NETIKĖTUMAI

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (ankstesnis
pavadinimas – AB BAIP grupė, kodas 300893533), kuri tęsia veiklą reorganizavimo metu prijungus prie jos akcinę bendrovę „INVL
Technology“ (kodas 303299817), kuri baigė veiklą be likvidavimo procedūros, veikla bei jos vertybiniais popieriais.
Pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu rizikos veiksnių, susijusių su
akcinės bendrovės „INVL Technology“ vertybiniais popieriais ir veikla, aprašymu.

14.1

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU AB „INVL TECHNOLOGY“ VEIKLA

Technologijos bei rinka itin greitai keičiasi
Informacinės technologijos bei su jomis susijusi rinka itin greitai keičiasi, o nesugebėjimas laiku prisitaikyti prie šių pokyčių gali lemti
pelningumo bei investicijos vertės sumažėjimą.

Priklausomybė nuo vadovybės ir žmogiškųjų išteklių
Informacinių technologijų įmonės yra susijusios su didele priklausomybe nuo žmogiškųjų išteklių. Svarbiausiems žmonėms palikus
akcinės bendrovės „INVL Technology“ kontroliuojamas bendroves, verslo pelningumas bei vertė gali ženkliai sumažėti. Dėl
konkurencinės aplinkos akcinė bendrovė „INVL Technology“ gali būti priversta didinti darbo sąnaudas greičiau nei tai darydavo
ankščiau. Ši rizika mažinama įdiegiant rinkos sąlygas atitinkančias motyvavimo sistemas.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų sutartis
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai yra sudarę akcininkų sutartį, kuri reglamentuoja akcijų pardavimo tvarką bei
balsavimą už tam tikrų akcininkų sutartyje numatytų sprendimų priėmimą, tarp jų ir balsavimą už įstatinio kapitalo didinimą, kurio
metu į akcinę bendrovę būtų pritraukta 10 000 000 eurų investicijų.

Bendra investicijų rizika
Investicijos į informacinių technologijų įmones vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje.
Investicijos į informacinių technologijų įmones turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad investuotojas galėtų išvengti trumpalaikių
kainos svyravimų rizikos. Investicijos į informacinių technologijų įmones yra susijusios su didesne nei vidutine rizika. Nepasiteisinus
investicijoms ar esant kitoms nepalankioms aplinkybėms (nesugebėjus laiku atsiskaityti su kreditoriais), gali būti iškelta bankroto
byla.

Praėjusių, dabartinių ir būsimų investicinių projektų sėkmė
Nors prognozuodami investicijas, Bendrovė ir jos darbuotojai pasikliauja visa turima informacija ir analitiniais resursais, nėra jokios
garantijos, kad visa informacija, kuria buvo pasikliaujama planuojant investicijas, buvo pilna ir teisinga. Be to, nėra jokios garantijos,
kad investiciniai planai ir investicijos uždirbs numatytą arba planuojamą grąžą arba kad investicijos nekainuos daugiau nei planuota.

Stambių klientų praradimo rizika
Stambių klientų praradimas gali turėti neigiamos įtakos akcinės bendrovės „INVL Technology“ bei jos dukterinių įmonių verslui.

Investicijų nelikvidumo rizika
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ investicijos į informacinių technologijų įmones yra santykinai nelikvidžios, o pirkėjų joms
suradimas gali užimti laiko, todėl investicijos į tokias įmones turėtų būti svarstomos tik turint pakankamai ilgą laiko horizontą.

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika
Lietuvos bei kitų šalių, kuriose veikia akcinė bendrovė „INVL Technology“, įstatymų bei kitų teisės aktų pokyčiai gali paveikti
informacinių technologijų įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę.

Mokesčių didėjimo rizika
Mokestinių įstatymų pasikeitimas gali lemti didesnį apmokestinimą akcinei bendrovei „INVL Technology“ bei jos valdomoms (tiesiogiai
ir netiesiogiai) įmonėms bei sumažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną bei turto vertes.

Infliacijos bei defliacijos rizika
Tikėtina, kad per veiklos laikotarpį akcinė bendrovė „INVL Technology“ bei jos valdomos įmonės susidurs tiek su infliacijos, tiek su
defliacijos rizika. Jeigu akcinės bendrovės „INVL Technology“ investicijų vertė augtų lėčiau nei infliacija, nors ir būtų fiksuojamas
investicijos prieaugis, realizavus investiciją gauti pinigai turėtų mažesnę perkamąją galią.

Kredito rizika
Egzistuoja rizika, kad akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomų įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo
įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomų įmonių vertę ir pelną. Dėl didelės dalies
įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomų įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti
papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Akcinė bendrovė „INVL Technology“ taip pat patiria riziką
laikydama didesnes nei 100 tūkst. eurų lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus, kadangi
Lietuvoje yra draudžiami indėliai tik iki 100 tūkst. eurų.

Likvidumo rizika
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės finansuojamos naudojant trumpalaikį skolintą kapitalą, todėl akcinės
bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės gali susidurti su situacija, kai jos nepajėgs laiku atsiskaityti su tiekėjais ar kitais
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kreditoriais. Akcinė bendrovė „INVL Technology“ sieks palaikyti pakankamą valdomų įmonių likvidumo lygį arba užsitikrinti
finansavimą tam, kad šią riziką sumažinti.

Valiutos rizika
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės susiduria su JAV dolerio bei kitų valiutų pokyčių rizika. Didelė dalis sutarčių
užsienio rinkose sudaroma JAV doleriais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl JAV dolerio kurso kritimas gali neigiamai
paveikti valdomų įmonių pelningumą. Už JAV dolerius taip pat perkama didelė dalis kompiuterių ir kitos įrangos iš užsienio gamintojų.

Palūkanų normos rizika
Palūkanų normos rizika didžiąja dalimi susijusi su paskolomis su kintama palūkanų norma. Dalis akcinės bendrovės „INVL Technology“
valdomų įmonių (UAB „BAIP“, UAB „NRD“) finansuojamos bankų paskolomis su kintama palūkanų norma, todėl palūkanų normos
kilimas galėtų neigiamai paveikti veiklos rezultatus.

Reorganizavimo rizika
Akcinė bendrovė „INVL Technology“ po reorganizavimo, t. y. po akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817)
prijungimo prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ (ankstesnis pavadinimas – AB BAIP grupė) perėmė visą akcinės bendrovės
„INVL Technology“ turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Už akcinės bendrovės „INVL Technology“ prievoles atsakys po
reorganizavimo tęsianti veiklą akcinė bendrovė „INVL Technology“.

Teisinio statuso pakeitimo rizika
Akcinė bendrovė „INVL Technology“ ketina siekti Lietuvos banko išduodamos uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos. Tai lems
pasikeitusią akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų apsaugą ir tam tikrus veiklos apribojimus, kurie numatyti Kolektyvinio
investavimo subjektų įstatyme. Reikalavimas atlikti periodinius turto vertinimus, turtą saugoti depozitoriume gali padidinti bendrovės
veiklos sąnaudas.

14.2

RIZIKOS, SUSIJUSIOS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA

Rinkos rizika
Įsigyjant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainos pokyčių
rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami akcinės bendrovės „INVL Technology“ turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros
akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijomis gali priklausyti nuo maklerių
ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę
apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ 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.

Likvidumo rizika
Įsigydami akcijas investuotojai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių
popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus akcinės bendrovės „INVL Technology“
finansinei padėčiai, gali sumažėti ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.

Dividendų mokėjimo rizika
Dividendų akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams mokėjimas nėra garantuotas ir priklausys nuo veiklos pelningumo,
investicinių planų bei bendros finansinės situacijos.

Mokestinė ir teisinė rizika
Pasikeitus su nuosavybės vertybiniais popieriais susijusiems teisės aktams arba valstybės mokesčių politikai, gali pasikeisti akcinės
bendrovės „INVL Technology“ akcijų patrauklumas. Dėl to gali sumažėti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų likvidumas ir/ar
kaina.

Infliacijos rizika
Išaugus infliacijai atsiranda rizika, kad akcijų vertės pokytis gali nekompensuoti esamo infliacijos lygio. Tokiu atveju akcijas rinkoje
pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi.

Pradinės akcijų kainos rizika
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos prieš įtraukimą į vertybinių popierių rinką nebuvo viešai platinamos. Dėl to jų akcijų
kaina, įtraukus jas į prekybos sąrašą, bus nustatoma remiantis pateiktais pirkimo-pardavimo pavedimais, kurie gali priklausyti nuo
subjektyvių faktorių, pavyzdžiui to meto bendros rinkos ir ekonomikos padėties, viešai skelbiamų akcinės bendrovės „INVL
Technology“ veiklos vertinimų ir nuomonių, investuotojų susidomėjimo. Dėl to pradinė akcijų kaina gali tiksliai neatspindėti jų vertės
bei pasižymėti dideliais svyravimais.
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PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PADARYTŲ PAGRINDINIŲ INVESTICIJŲ
APIBŪDINIMAS

Per ataskaitinį laikotarpį įsigijimo sandorių AB „INVL Technology“ neįvykdė.
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INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS

Informacija apie susijusių asmenų sandorius atskleista 2015 metų šešių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame
rašte (11 pastaba).
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SVARBŪS EMITENTO IR GRUPĖS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO 2015 M. BIRŽELIO 30 d.
2015 m. liepos 2 d. išplatintas pranešimas apie tai, kad UAB BAIP modernizavo Burundžio centrinio banko kritinę IT
infrastruktūrą už 2,45 mln ir pradėjo šios infrastruktūros priežiūros darbus. Penkis metus truksiančių priežiūros darbų vertė
- daugiau nei 0,25 milijonai USD. Burundžio centriniam bankui suprojektuota ir įdiegta kritinė IT infrastruktūra tarnauja
kaip platforma, kurioje centrinis bankas diegia nacionalinę mokėjimų ir atsiskaitymų sistemą, turi galimybę plėtoti įvairias
elektronines paslaugas ir jų valdymo sistemas bei aplikacijas, skirtas duomenų mainams, finansinių rizikų valdymui, kitoms
elektroninėms paslaugoms tarp centrinio banko ir finansų sistemos bei kitų rinkos dalyvių.
2015 m. liepos 7 d. išplatintas pranešimas apie galutinę siūlymo kainą, galutinį išplatintų akcijų skaičių ir apie jų
paskirstymą. Informuota, kad 2015 m. liepos 7 d. AB „INVL Technology“ valdyba nusprendė: 1) nustatyti, kad Bendrovės
paprastųjų vardinių akcijų, išleidžiamų įgyvendinant Sprendimus, galutinė emisijos (siūlymo) kaina yra lygi 1,65 EUR (toliau
– Siūlymo kaina) už vieną naujai išleidžiamą akciją (toliau – Naujos akcijos), kuri yra vienoda tiek esamiems akcininkams,
tiek ir mažmeniniams bei instituciniams investuotojams; 2) nustatyti, kad galutinis Naujų akcijų, išleidžiamų įgyvendinant
Sprendimus, skaičius yra 6 060 607; 3) paskirstyti Naujas akcijas už aukščiau nurodytą nustatytą Siūlymo kainą taip: (i)
2 735 489 vnt. akcijų paskirstomi esamiems Bendrovės akcininkams, buvusiais akcininkais 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje,
(ii) 2 314 294 vnt. – mažmeniniams investuotojams ir (iii) 1 010 824 vnt. – instituciniams investuotojams. Bendrovė taip
pat informavo, kad Naujas akcijas (850 000 vnt.) pasirašęs vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų AB „Invalda INVL“
jas apmokėjo įskaitydamas priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kylančius iš paskolos sutarčių, sudarytų su Bendrove
(1 402 500 EUR sumai).
2015 m. liepos 8 d. informuota, kad užregistruota nauja AB „INVL Technology“ įstatų redakcija. Pranešta, kad padidinus
įstatinį kapitalą papildomais įnašais 2015 m. liepos 8 d. įregistruotas padidintas bendrovės įstatinis kapitalas ir nauja įstatų
redakcija. Bendrovė taip pat informuoja, kad AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ paskelbė vertybinių
popierių įvykį dėl naujų akcijų (6 060 607 vnt.) registravimo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, 2015 m. liepos 10 d.
depozitoriume turėtų būti registruotos naujos akcijos, taip pat jos turėtų būti automatiškai įtrauktos į prekybą AB NASDAQ
Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
2015 m. liepos 13 d. išplatintas pranešimas apie didžiausius AB „INVL Technology“ akcininkus. AB „INVL Technology“
valdybos narys Alvydas Banys pasibaigus platinimui valdo 5,1 proc., o jo kontroliuojama įmonė „LJB investments“ – dar
19,9 proc. „INVL Technology” akcijų, „Invalda INVL“ valdo 15,7 proc., Irena Ona Mišeikienė – 12 proc. „INVL Technology”
akcijų. Tarp naujų įmonės akcininkų – didžiausia šalies draudimo įmonė „Lietuvos draudimas“, kuriai priklauso 7,5 proc.
akcijų paketas. „INVL Technology“ valdybos pirmininkas bei direktorius Kazimieras Tonkūnas valdo 5,6 proc. akcijų. „INVL
Technology“ valdybai bei susijusiems asmenims priklauso iš viso 33,4 proc. akcijų.
2015 m. liepos 15 d. informuota, kad Norway Registers Development AS Ugandos Investicijų tarnyboje diegs integruotą
vieno langelio investuotojų registravimo ir licencijavimo sprendimą. Įmonė pasirašė sutartį su Ugandos Nacionaline
informacinių technologijų tarnyba (NITA-U) dėl integruoto vieno langelio sprendimo sukūrimo ir įgyvendinimo, kuris leis
investuotojams ir verslininkams lengviau pradėti ir vykdyti verslą Ugandoje. Šio 6 mėn. projekto vertė - 415 tūkst. JAV
dolerių.
2015 m. liepos 16 d. paskelbta informacija apie išlaidas, susijusias su oficialiu akcijų siūlymu. Bendrovės paprastųjų
vardinių akcijų išleidžiamų įgyvendinant Siūlymą, galutinė emisijos (Siūlymo) kaina yra lygi 1,65 euro už vieną naujai
išleidžiamą akciją. Naujai išleistų akcijų skaičius yra 6 060 607; Bendra emisijos suma - 10 000 001.55 eurų. Galutinės
išlaidos susijusios su Siūlymu, kurias patyrė kompanija iki šios dienos, yra 153 046,42 eurų. Vidutinės išlaidos vienai akcijai,
susijosios su Siūlymu yra 0,03 eurų.
2015 m. liepos 24 d. išplatintas pranešimas, kad Norway Registers Development AS kartu su UAB „NRD“ pasirašė 6
mėnesių trukmės, 480 tūkstančių JAV dolerių vertės (įskaitant išskaičiuojamąjį mokestį) sutartį su Tanzanijos Socialinės
paramos fondu dėl vieningo socialinės paramos gavėjų registro sukūrimo.
2015 m. liepos 27 d. pranešta, kad 2015 m. liepos 24 d. buvo užbaigtas UAB „Etronikos“ įsigijimo sandoris. AB INVL
Technology valdoma įmonė Norway Registers Development AS (NRD AS) už 200 tūkst. eurų įsigijo 80 proc. elektroninės
bankininkystės, mobiliojo parašo, elektroninių transporto bilietų bei mažmeninės prekybos sprendimus kuriančios
bendrovės „Etronika“ akcijų. Į „Etronikos“ valdybą išrinkti „INVL Technology“ atstovai Nerijus Drobavičius bei Vida
Juozapavičienė, joje taip pat dirbs vienas iš „Etronikos“ įkūrėjų Jonas Šulcas. „Etronikai“ toliau vadovaus dabartinis jos
vadovas Kęstutis Gardžiulis.
2015 m. liepos 28 d. UAB BAIP pranešė, kad įmonė pasirašė sutartį su Lietuvos elektros perdavimo sistemos
operatoriumi „Litgrid“ dėl didelio našumo rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemos sprendimo pirkimo ir jo diegimo.
Sprendimas pritaikytas atsižvelgiant į elektros infrastruktūros plėtrą ir paruoštas įgyvendinimui dviejuose nutolusiuose
duomenų centruose. Sutarties vertė – 201,5 tūkst. eurų.
2015 m. liepos 30 d. UAB BAIP informavo, kad pradėjo diegti bankui „Swedbank“ klientams skirtus naujus interneto
banko terminalus ir sutarė dėl integruotos jų aptarnavimo paslaugos banko padaliniuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2015 m. rugpjūčio 3 d. pranešta, kad NRD CS kartu su Norway Registers Development AS pasirašė dvejų metų, 912
tūkst. JAV dolerių vertės (įskaitant mokesčius) sutartį su Bangladešo Skaitmenizacijos taryba (Bangladesh Computer
Council) dėl modernios nacionalinės kibernetinės gynybos ir kibernetinio saugumo doktrinos sukūrimo kovai su intelektinės
nuosavybės vagystėmis, pramoniniu šnipinėjimu bei IT infrastruktūros panaudojimu trečiųjų šalių atakoms.
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18.1

DUOMENYS APIE VIEŠAI SKELBTĄ INFORMACIJĄ.

2015 M. PIRMĄJĮ PUSMETĮ BENDROVĖS SKELBTOS INFORMACIJOS SANTRAUKA

Paskelbimo
data

Trumpas pranešimo apibūdinima

2015-01-07

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

2015-01-14

Nuo 2015 m. sausio 29 d. (įskaitytinai) sustabdoma prekyba akcinės bendrovės „INVL Technology“
akcijomis

2015-02-02

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015-02-10

Užbaigtas AB „INVL Technology” ir AB BAIP grupė reorganizavimas

2015-02-27

AB „INVL Technology“ neaudituoti 2014 m. 12 mėn. veiklos rezultatai

2015-03-10

Dėl INVL Technology ir BAIP grupė reorganizavimo sąlygose ir kituose dokumentuose pateiktos informacijos
laikymo prospektui lygiaverte informacija

2015-03-19

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

2015-03-24

„Norway Registers Development“ pradeda veiklą Ugandoje

2015-04-07

„INVL Technology“ grupė įsigis 80 proc. „Etronikos” akcijų

2015-04-08

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

2015-04-09

AB „INVL Technology“ (kodas 303299817) audituoti 2014 m. veiklos rezultatai

2015-04-09

AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) audituoti 2014 m. veiklos rezultatai

2015-04-09

CORRECTION: AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

2015-04-10

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015-04-10

Dėl oficialaus pasiūlymo „INVL Technology“ akcijoms supirkti

2015-04-17

Papildytas AB „INVL Technology“ 2015-ųjų investuotojo kalendorius

2015-04-30

Pranešimas apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti

2015-04-30

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015-04-30

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817) metinė 2014 m. informacija

2015-04-30

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) 2014 m. metinė informacija

2015-05-19

Patvirtintas „Invalda INVL“ savanoriškas oficialus siūlymas „INVL Technology“ akcijoms supirkti

2015-05-20

AB „INVL Technology“ valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų pasiūlymą

2015-05-29

AB „INVL Technology“ neaudituoti 2015 m. 3 mėn. veiklos rezultatai

2015-06-04

AB „INVL Technology" pristatymas NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių konferencijai

2015-06-08

Dėl oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ akcijas įgyvendinimo ataskaitos

2015-06-08

Pranešimas apie vadovų sandorius

2015-06-09

Pasirašytas AB „INVL Technology“ akcininkų sutarties pakeitimas

2015-06-09

Patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų emisijos prospektas
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PMNESIMU APIE BENDROVES VADOVU SANDORIUS, SUDARYTUS PER 2015 M. PIRMAJI
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PRIEDAS

INFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONES,
JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE

Bendrovė

Registracijos duomenys

Veiklos pobūdis

Kontaktiniai duomenys

AB „INVL
Technology“

Įmonės kodas: 300893533
Registracijos adresas: Gynėjų g.
16, 01109 Vilnius, Lietuva
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2007-06-27

Investicijos į informacinių technologijų
(IT) įmones

Tel. +370 5 219 1919
El.p. info@invltechnology.lt
www.invltechnology.lt

UAB NRD CS

Įmonės kodas: 303115085
Registracijos adresas: Gynėjų g.
16, 01109 Vilnius, Lietuva
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2013-06-06

Vidinių saugos padalinių steigimas,
kibernetinės gynybos technologijos,
Skaitmeninių tyrimų laboratorijos,
susijusios konsultacijos, kibernetinės
gynybos paslaugos

Tel. +370 5 219 1919
El. p. info@nrdcs.lt
www.nrdcs.lt

UAB BAIP

Įmonės kodas: 301318539
Registracijos adresas: A.
Juozapavičiaus g. 6, Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2007-12-03

IT infrastruktūros strategijos ir
architektūros sprendimai, priežiūra,
superkompiuterių projektavimas,
pagalba sudėtingose migracijose,
Kritinės IT infrastruktūros priežiūra ir
konsultacijos Duomenų centrų
architektūra ir pertvarkymas, operacijų
paleidimas, mokymai ir priežiūra

Tel. +370 5 219 0000
Faks. +370 5 219 5900
El. p. info@baip,lt
www.baip.lt

UAB „NRD“

Įmonės kodas: 111647812
Registracijos adresas: Žygimantų
g. 1-5, Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 1998-10-15

Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra

Vilniuje +370 52 31 07 31,
Kaune + 370 37 31 18 64
El.p.: info@nrd.lt
www.nrd.lt

Norway Registers
Development AS

Įmonės kodas NO-985 221 405
MVA
Registracijos adresas:
Billingstadsletta 35, NO-1396
Billingstad, Norway
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2002-12-23

Teisinės ir organizacinės reformos ir jų
įgyvendinimas (verslo, turto, hipotekos,
licencijų ir gyventojų registrų sistemos

Tel. + 47 219 50 158
El.p. info@nrd.no
www.nrd.no

Norway Registers
Development East
Africa Ltd.

Įmonės kodas 88597
Registracijos adresas: 3rd floor,
Elite tower, Azikiwe
Street/Jamhuri street, Dar es
Salaam, Tanzania
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota 2012-01-13

Informacinių technologijų infrastruktūros
kūrimo, vystymo, priežiūros ir saugumo
paslaugos
Informacinių sistemų auditai, IT valdymo
konsultacijos bei mokymai

Tel. +255 222 110 895
El. p.info@nrd,no
www.nrd.co.tz
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Bendrovė

Registracijos duomenys

Veiklos pobūdis

Kontaktiniai duomenys

UAB „Acena“

Įmonės kodas: 300935644
Registracijos adresas: A.
Juozapavičiaus g. 6, Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2007-07-20

Microsoft programinės įrangos
licencijavimo, programinės įrangos
valdymo, komunikacijos ir
bendradarbiavimo sprendimai bei
debesų kompiuterijos paslaugos

Tel. +370 5 275 96 47
Faks. +370 5 273 51 06
El. p. info@acena.lt
www.acena.lt

UAB „Vitma“

Įmonės kodas 121998756
Adresas: A. Juozapaviciaus g. 6 /
Slucko g. 2, Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota 1993-06-25

Investicijos į informacinių technologijų
kompanijas

Tel. +370 5 219 0000

UAB „Inventio”

Įmonės kodas 303252340
Adresas: Šeimyniškių g. 1A,
Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2014-02-27

Veiklos nevykdo

Infobank Uganda
Ltd.

Įmonės kodas: 193144
Įregistruota: 2014-12-03

Šiuo metu veiklos nevykdo

El.p. dmkisakye@infobankuganda.com

UAB „ETRONIKA“

Įmonės kodas: 125224135
Registracijos adresas: Vito
Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Teisinė forma: uždaroji akcinė
bendrovė
Įregistruota: 2000-03-30

Elektroninės bankininkystės,
mažmeninės prekybos tinklo taškų
valdymo sistemų, mobilių programėlių,
skirtų teikti finansų, el. komercijos ar el.
valdžios paslaugas kūrimas ir diegimas

Tel. +370 5 2483153
El. p. info@etronika.lt
www.etronika.lt
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