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Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju šajā 
apskatā ir iekļauti visi izziņotie M&A, privātā 
kapitāla, izvēlēti riska kapitāla un izvēlēti nekustamā 
īpašuma darījumi Baltijā attiecīgajā laika periodā. 

Darījumu apskats 

2017. gadā Baltijas uzņēmumu pirkšanas un 
pārdošanas (M&A) nozare ir noslēgusies ar ļoti 
augstu kopējo aktivitāti. Ar kopā izziņotiem 222 
darījumiem, kur vismaz vienu no darījuma 
pusēm pārstāv kāda no Baltijas valstīm, 2017. 
gads ievērojami atšķiras no iepriekšējiem 
analizētajiem periodiem. Prudentia M&A Folio 
veidošanas vēsturē šis ir rekorda gads Baltijas 
izziņoto M&A darījumu skaita ziņā, pārspējot 
iepriekš visaktīvāko 2012. gadu par 10 
darījumiem. Ar M&A darījumiem 
visaizpildītākais ir bijis tieši decembra mēnesis, 
kura laikā izziņoja 27 darījumus. 

Globālo darījumu ietvaros M&A nozare 2017. 
gadā salīdzinot ar Baltiju ir gājusi pretējā 
virzienā. 2017. gada pasaules M&A darījumu 
kopējais skaits un vērtība ir samazinājusies par 
attiecīgi 0,9% un 3,2%. Pagājušajā gadā visu 
pasaules darījumu vidū ļoti izplatīti bijuši tieši 
starptautiskie darījumi (cross-border), sastādot 
aptuveni 42% no kopējā izziņoto darījumu 
skaita. Īpaši jāatzīmē ir tehnoloģiju nozare, 
kuras ietvaros M&A darījumu skaits ir 
pietuvojies visiem labi zināmajam Dotcom 
burbuļa periodam. Mergermarket ziņo, ka M&A 
darījumu skaits 2017. gadā tehnoloģiju nozarē 
ir augstākais kopš 2001. gada – kopā izziņoti 
2’569 darījumi. Tas norāda uz to, ka investori 
apzinās tādu nozaru kā lietu interneta (internet 
of things), autonomo mašīnu, blokķēdes 
(blockchain), kā arī citu tehnoloģiju pieaugošo 
nozīmi cilvēku dzīvē. Ļoti būtiski minēt ir arī to, 
ka M&A darījumu vērtību vidējie koeficienti 
katru gadu turpina pieaugt. Piemēram, 
Ziemeļamerikā un Eiropā 2017. gadā investori 
par iegādāto uzņēmumu vidēji maksāja 
attiecīgi 10,3x un 7,5x šī uzņēmuma EBITDA 
(peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma 
un amortizācijas atskaitījumiem). 

Nozīmīgākie Baltijas darījumi 

2017. gadā 48 Baltijas M&A darījumiem bija 
publiski pieejamas vērtības, kuru akumulētā 
summa bija aptuveni 1,9 mljrd. EUR. Salīdzinot 
ar 2016. gada publiski pieejamām vērtībām tas 
ir par aptuveni 55% vairāk. 

Nozīmīgākie Baltijas M&A darījumi, 2017. gadā* 

Iegādātais 
uzņēmums 

(valsts) 

Investors 
(valsts) 

Darījuma 
vērtība 

(milj. EUR) 

Emperia Holding 
(Polija) 

Maxima Grupe** 
(Lietuva) 

283 

Apoteksgruppen 
aptiekas*** 
(Zviedrija) 

Euroapotheca** 

(Lietuva) 
171 

MTG Baltijas 

bizness 
(Baltija) 

Providence Equity 

Partners 
(ASV) 

115 

Pamario jegainiu 
energija 
(Lietuva) 

IRI Investments 
Lietuva**** 
(Lietuva) 

100 

First Data Baltijas 
bizness 

(Baltija) 

Worldline 
(Francija) 

73 

Publiski pieejamo darījumu vērtību 
akumulētā summa 2017. gadā: 1’983 

*NB: Tabula iekļauj tikai darījumus ar publiski pieejamām darījumu 
vērtībām. 
**Euroapotheca un Maxima Grupe ietilpst Vilniaus prekyba 
uzņēmumā. 
***Tika iegādāts Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (franšīzes 
devējs 189 Apoteksgruppen aptiekām un 3 šī zīmola aptieku 
īpašnieks) un 156 privātīpašumā esošas Apoteksgruppen aptiekas. 
****IRI Investments Lietuva galējais īpašnieks ir Zviedrijas mājokļa 
labiekārtošanas risinājumu sniedzējs IKEA. 

 

2017. gadā ar M&A darbībām īpaši izcēlās 
Vilniaus prekyba grupa. Uzņēmums novembrī 
izziņoja Polijas Emperia Holding iegādi par 
aptuveni 283 milj. EUR. Iegādātais uzņēmums 
piedalās mazumtirdzniecībā, nekustamā 
īpašuma attīstībā un IT sektorā, kur lielāko 
apgrozījuma daļu ģenerē tieši 
mazumtirdzniecība – aptuveni 96% no 
apgrozījuma. Ar šo darījumu Vilniaus prekyba 
paplašinās savu klātbūtni Polijā ar aptuveni 410 
Stokrotka zīmola mazumtirdzniecības 
veikaliem, kuru kopējais apgrozījums sastāda 
aptuveni 2,5% no Polijas supermārketu tirgus 
daļas. Arī otrs darījums tika izziņots novembrī 
– Euroapotheca (Vilniaus prekyba meitas 
uzņēmums) iegādājās zviedru Apoteksgruppen 
zīmola aptiekas. No Zviedrijas valsts tika 
iegādāts uzņēmums   Apoteksgruppen i Sverige 
Holding, kurš ir izsniedzis 189 franšīzes līgumus 
šo aptieku vadīšanai, kā arī pats pārvalda 3 
aptiekas. Papildus tam, Euroapotheca 
iegādājās 156 privātīpašumā esošas 
Apoteksgruppen aptiekas. Darījuma rezultātā 
Euroapotheca būs ceturtā lielākā aptieku ķēde 
Zviedrijā ar aptuveni 9% tirgus daļu. Šādi 
darījuma apliecina Vilniaus prekyba agresivitāti 
M&A sektorā, paralēli akcentējot, ka ar M&A 
palīdzību uzņēmumi spēj paplašināt savas 
tirgus daļas gan vietējā, gan ārvalstu tirgos. 

Darījumu ģeogrāfiskais izvietojums 

Līdzīgi kā jau iepriekš uzsvērām starptautisko 
darījumu popularitāti globālajā M&A tirgū, arī 
Baltijā 2017. gads ir piepildīts ar šāda tipa 
darījumiem. Prudentia M&A Folio veidošanas 
vēsturē 2017. gads ir trešais gads, kad 
starptautiskie darījumi skaita ziņā pārsniedza 
Baltijā izziņotos M&A darījumus. Iepriekš šāda 
statistika bija vērojama 2011. un 2014. gados. 

Baltijā visbiežāk pārstāvētā valsts iegādātā 
uzņēmuma pusē bija Igaunija – kopā iegādāti 
66 igauņu uzņēmumi. Tad seko Latvija un 
Lietuva ar attiecīgi 58 un 52 iegādātajiem 
uzņēmumiem. Septembrī vienā darījumā tika 
iegādāti uzņēmumi no visām Baltijas valstīm, 
kad franču maksājumu uzņēmums Worldline 
iegādājās maksājumu apstrādes uzņēmuma 
First Data Baltijas biznesu. Arī pirmajā gada 
pusē Providence Equity Partners iegādājās 
MTG Baltijas biznesu. Šādi darījumi liek secināt 
to, ka ārvalstu investori Baltijas reģionu redz kā 
veiksmīgu investīciju reģionu. To, ka Latvijai 
ārvalstu investīciju ieplūšanai ir liels potenciāls, 
apliecina arī 2018. gada sākumā prezentētais 
ārvalstu investoru noskaņojuma indekss.   

Industrijas un investoru veids 

Industriālo un komerciālo pakalpojumu 
sniedzēji arī šogad ir iegādātā uzņēmuma 
visbiežāk pārstāvētā nozare. Toties 2017. gadā 
nedaudz palielinājās iegādāto uzņēmumu top 3 
visbiežāk pārstāvēto nozaru koncentrācija, 
iepriekšējā gadā sastādot 57%, kas ir par 4 
procenta punktiem vairāk nekā 2016. gadā. 
Stratēģiskie investori turpina dominēt Baltijas 
M&A tirgū, pārsvarā veicot uzņēmumu iegādes 
no identiskām nozarēm, tādā veidā paplašinot 
savu tirgus daļu un konkurētspēju. 
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Darījumu skaita iedalījums pēc pircēja 
un pārdevēja saistības 2017. gadā
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INDUSTRIJAS EKSPERTĪZE 

Conexus Baltic Grid pārdošanas process 

Gada klusākais darījums 

Sākoties 2018. gadam, figurē dažādi lielāko 
un nozīmīgāko uzņēmumu iegādes un 
apvienošanās darījumu apskati Baltijā un 
Latvijā, tomēr šajos sarakstos nepamatoti ir 
piemirsti divi saistīti darījumi, kas tika vēl 
izziņoti pēdējās 2017.gada dienās – Latvijas 
valsts īpašumā esošā AS Augstsprieguma 
Tīkls (AST) veiktā dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas infrastruktūras operatora AS 
Conexus Baltic Grid (Conexus) akciju iegāde 
no Uniper Ruhrgas International GmbH 
(Uniper) un SIA Itera Latvija (Itera). Šo 
darījumu rezultātā Latvijas valsts AST 
personā ir kļuvusi par lielāko Conexus 
akcionāru ar 34,36% akciju paketi, sekojot 
Gazprom ar 34,1% un Marguerite Gas ar 
29,06%. 

Darījuma stratēģiskā nozīme  

Lai gan ideālā gadījumā valstij brīvā tirgus 
ekonomikā ar uzņēmējdarbību nodarboties 
nevajadzētu, vēsturiski atsevišķos gadījumos 
Latvijas valsts ir veikusi uzņēmumu akciju 
iegādes darījumus, piemēram, 2011. gadā – 
grūtībās esošās aviokompānijas airBaltic 
akcijas, un tajā pašā gadā tika iegādātas arī 
desmit AS Latvijas Finieris akcijas, lai 
nepieļautu uzņēmuma nevēlamu 
pārņemšanu. Nedaudz agrāk, 2008. gadā 
notika AS Parex Banka akciju pārņemšana 
par simbolisku cenu, protams, ļoti lielas 
summas paralēli noguldot bankā, lai 
stabilizētu tās darbību. Tomēr Conexus akciju 
iegāde atšķirībā no iepriekš minētajiem ir 
uzskatāms ne tikai par stratēģisku, bet arī 
komerciālu darījumu, un ir viennozīmīgi viens 
no lielākajiem akciju iegādes darījumiem, ko 
ir veikusi Latvijas valsts. 

Conexus gadījumā valsts līdzdalībai var 
izrādīties stratēģiska nozīme saistībā ar 
šobrīd veidošanās procesā esošo Baltijas 
(potenciāli – arī Somijas) vienoto dabasgāzes 
tirgu. Tā kā vienota dabasgāzes tirgus 
izveide šādā agrīnā stadijā ir uzskatāma par 
lielā mērā politisku procesu, valsts ietekme 
uz Conexus kā lielākajam akcionāram var 
nostrādāt kā pozitīvs faktors, lai ļautu trīs 
valstu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
infrastruktūras operatoriem (Lietuvā – Amber 
Grid, Igaunijā – Elering) izveidot vienotu 
dabasgāzes tirgus sistēmu. Ir būtiski 
pieminēt, ka gan Amber Grid, gan Elering ir 
attiecīgi Lietuvas un Igaunijas valstu īpašumā 
esoši uzņēmumi, kurus, līdzīgi kā Latvijā, abu 
valstu valsts īpašumā esošie enerģētikas 
infrastruktūras uzņēmumi iegādājās gāzes 
tirgus liberalizācijas un biznesa nodalīšanas 
rezultātā. 

Tajā pašā laikā ir jāatzīmē, ka “vecajā” Eiropā 
Conexus analogi dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas infrastruktūras operatori 
dominējoši ir privātā kapitāla īpašumā, un 
valsts ietekme uz šo biznesu pārsvarā ir tikai 

caur pakalpojumu cenu regulēšanu un 
atsevišķos gadījumos – stratēģisko rezervju 
uzglabāšanā. Līdz ar to, pēc vienotā Baltijas 
dabasgāzes tirgus izveides procesa 
noslēgšanās, Latvijas valsts kā stratēģiskā 
akcionāra loma Conexus būs minimāla, un tai 
piederošās akcijas Conexus varētu pārdot 
atklātā pārdošanas procesā stratēģiskajiem 
vai finanšu investoriem. Nav izslēdzams arī 
scenārijs, kur ilgtermiņā tiek izveidots vienots 
Baltijas dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas sistēmas operators, kas pie 
Baltijas salīdzinoši nelielā tirgus apjoma būtu 
loģisks solis. 

Darījuma provizoriskā vērtība 

Lai gan darījuma vērtība publiski netiek 
izziņota, publiskajā telpā pieejamā 
informācija ir pietiekama, lai noteiktu 
provizorisko Conexus uzņēmuma vērtību un 
ierindotu AST veiktos Conexus akciju iegādes 
darījumus 2017. gada lielāko Baltijas 
uzņēmumu apvienošanas un iegādes 
darījumu skaitā.  

Par pamatu vērtības aprēķinam būtu 
izmantojami tādi rādītāji kā WACC (vidēji 
svērtā kapitāla cena) un RAB (regulētā aktīvu 
bāze), kas pēc būtības ir maksimālais peļņas 
pirms proscentu maksājumiem un nodokļiem 
(EBIT) apjoms, ar ko Conexus akcionāri 
varēs nākotnē rēķināties. Pēc Conexus un 
SPRK sniegtās publiskās informācijas, 
uzņēmuma RAB varētu svārstīties ap 300 
milj. EUR, kas pie SPRK noteiktā WACC 
4,68% apmērā norāda uz ikgadējo EBIT 
līmeni ap 14 MEUR. Par pamatu ņemot 
Conexus publiskotos 2017. gada 9 mēnešu 
finanšu rezultātus, ikgadējais aprēķinātais 
nolietojums un amortizācija varētu sasniegt 
aptuveni 18 milj. EUR. No šī var secināt, ka 
Conexus, darbojoties pēc tirgus principiem, 
vidēji gadā vajadzētu sasniegt EBITDA līmeni 
aptuveni 32 milj. EUR apmērā, savukārt 
EBITDA jau ir izmantojams kā galvenais 
rādītājs provizoriskās uzņēmuma tirgus 
vērtības noteikšanā. 

Ja Latvijas valsts noalgotais konsultants 
Rothschild savā veiktajā Conexus 
novērtējumā ir balstījies uz publiski pieejamo 
salīdzinošo darījumu EBITDA reizinātājiem, 
tad 2014. gadā Lietuvā notikušie darījumi, 
kur Lietuvas valsts iegādājās Amber Grid 
akcijas no E.ON Ruhrgas International GmbH 
un Gazprom (skat. tabulu) ir uzskatāmi par 
vistuvāk pielīdzināmajiem darījumiem 
Conexus vērtības noteikšanā. Piemērojot tos 
pašus EBITDA koeficientus, Conexus 
uzņēmuma vērtība varētu sasniegt 225 – 235 
milj. EUR. Nosakot konkrētas akciju paketes 
tirgus vērtību, ir jāņem vērā gan uzņēmuma 
finanšu saistības, gan apgrozāmā kapitāla 
stāvoklis (uz 2017. gada 30. septembri 
Conexus kredītsaistības bija 33,25 milj. EUR, 
naudas līdzekļi – 16,5 milj. EUR). Balstoties 
uz šo informāciju, provizoriskā Conexus 

34,36% akciju paketes tirgus vērtība varētu 
sasniegt 70 – 75 milj. EUR. Tomēr ir būtiski 
atzīmēt, ka tirgus vērtība ne vienmēr sakrīt 
ar darījuma cenu, jo darījuma cena ir balstīta 
uz pircēja un pārdevēja savstarpēju 
vienošanos, pamatojoties arī uz veiktā audita 
(Due Diligence) rezultātiem. Tāpat 
mazākuma akciju paketes novērtējumā 
parasti piemēro diskontu saistībā ar 
samazinātu ietekmi uz uzņēmuma 
pārvaldību, kas, teorētiski, būtu piemērojams 
arī Conexus akciju iegādes darījumā. 

Vai valstij ir nepieciešamas Gazprom 
piederošās Conexus akcijas 

Lai gan Latvijas valdība par mērķi ir 
uzstādījusi Conexus kontrolpaketes iegādi, 
līdz Prudentia M&A Folio publicēšanas brīdim 
paziņojums par Gazprom piederošo Conexus 
akciju iegādi nav bijis, kas norāda uz Latvijas 
valsts nespēju vienoties ar Gazprom par 
darījuma nosacījumiem. Lai gan publiski 
paziņojumi no Gazprom puses par vēlmi 
pārdot savas Conexus akcijas nav bijuši, ir 
skaidrs, ka Gazprom atrašanās Conexus 
akcionāru starpā ir savā ziņā neērta gan 
Latvijas valdībai, gan arī pašam Conexus 
uzņēmuma esošajā sertificēšanas procesā.  

Kā risinājums šai potenciālajai 
problēmsituācijai varētu būt Gazprom akciju 
pārdošana Latvijas valstij pieņemamam 
investoram, tādējādi Latvijas valsts ietaupītu 
būtisku līdzekļu apjomu, kā arī saglabātu 
esošo ietekmi uz Conexus darbību. 

Kā zināms, Latvijas valstij ir kontroles 

mehānismi pār gāzes pārvades uzņēmumiem 
un to akcionāriem, ko nosaka Nacionālās 
drošības likums. 

Nesenie Eiropas M&A darījumi dabasgāzes pārvades 
un uzglabāšanas nozarē 

Gads 
Iegādātais 
uzņēmums 
(valsts) 

Darījuma 
vērtība 

(milj. EUR) 

EV/EBITDA 
koeficienti* 

2017 
Nord Stream 2 
(Šveice) 

30 N/A 

2017 
Gas Connect Austria 
(Austrija) 

601 N/A 

2016 
Thyssengas 
(Vācija) 

700 N/A 

2016 
Società Gasdotti 
Italia 
(Itālija) 

551 N/A 

2015 
Trans Adriatic 
Pipeline 
(Šveice) 

208 N/A 

2015 
Vorguteenus Valdus 
(Igaunija) 

5 N/A 

2015 
Vorguteenus Valdus 
(Igaunija) 

20 N/A 

2015 
CATS North Sea 
(Apvienotā Karaliste) 

451 N/A 

2015 
TIGF 

(Francija) 
180 6,53x 

2014 
Vorguteenus Valdus 
(Igaunija) 

28 9,39x 

2014 
CATS North Sea 
(Apvienotā Karaliste) 

704 N/A 

2014 
AB Amber Grid 
(Lietuva) 

54 7,36x 

2014 
AB Amber Grid 
(Lietuva) 

102 7,03x 

2014 
Trans Austria 
Gasleitung 
(Austrija) 

883 6,32x 

Mediāna (2010. – 2017. gada M&A darījumiem): 7,56x 

*Darījumos, kur iegādāta mazāk nekā 100% akciju pakete, EV/EBITDA 
koeficients tiek aprēķināts pieņemot, ka attiecīgā darījuma vienas daļas 
vērtība būtu identiska arī darījumā, ja tiktu veikta 100% akciju iegāde 
(implied EV/EBITDA). 
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Saistību atruna 

Šo Prudentia M&A Folio ziņojumu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavoja AS Prudentia (turpmāk tekstā – Prudentia) un tas domāts vispārējai 

publikai tikai informatīvos nolūkos.  

Šis Ziņojums satur publiski pieejamu informāciju, kas iegūta internetā, preses relīzēs, “S&P Capital IQ” un citās datubāzēs, interviju veidā un citos 

avotos. Lai gan publiski pieejamo avotu kvalitāte tika rūpīgi izanalizēta, Prudentia negarantē un neuzņemas atbildību par šajā Ziņojumā izmantotās 

informācijas pilnību, precizitāti, uzticamību vai piemērotību. Jebkura šīs informācijas izmantošana tādējādi ir katra paša atbildība. 

Šī Ziņojuma pirmajā daļā iekļauta informācija tikai par publiski izziņotiem uzņēmumu apvienošanās darījumiem. 

Šis Ziņojums satur arī Prudentia un tās saistīto uzņēmumu viedokli. Šie viedokļi nevar tikt izmantoti ārpus Ziņojuma konteksta. Prudentia, tās saistītie 

uzņēmumi, to darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas izriet no, vai saistās ar šī Ziņojuma, 

kādas tā daļas vai viedokļa izmantošanu.  

Neviena no Ziņojuma daļām nevar tikt izmantota atsevišķi no kopējā Ziņojuma un tikt izmantota bez atsauces uz Prudentia. 

 


