AB „Alna“ parduoda nepagrindinį mokymų
verslą
2005.01.26. Siekdama užimti lyderiaujančias pozicijas pasirinktose pagrindinėse IT verslo srityse, AB
„Alna“ parduoda nepagrindinį mokymų verslą. 100 proc. UAB “Alnos Mokymo Centras” akcijų paketą
įsigijo šios mokymo paslaugų bendrovės vadovai kartu su stambiausiu Baltijos šalyse rizikos kapitalo
fondu "Baltic Investment Fund". Sandorio finansinės detalės neskelbiamos.
„Siekiame sutelkti visus išteklius į tris pagrindinius „Alnos“ informacijos technologijų verslus - tai verslo
valdymo sistemos, programavimas bei IT paslaugos ir konsultacijos. Todėl atsisakome nepagrindinės
mokymų veiklos“, - teigė AB „Alna“ valdybos pirmininkas Valentinas Milaknis. Anot jo, „Alnos mokymo
centras“ teikia beveik visas IT mokymų bei sertifikavimo paslaugas, todėl viena iš galimybių toliau
augti ir plėstis šiai bendrovei yra vadybos mokymai. „Jau dabar bendrovė teikia pardavimų,
prezentacijų, gamybos valdymo bei kitus vadybos mokymus“, - sako V. Milaknis.
“UAB “Alnos Mokymo Centras” įsigijimas yra ypatingas tuo, kad tai yra pirmasis Baltic Investment
Fund finansuojamas sandoris, kai vadovų komanda įsigyja bendrovę iš motininės kompanijos”, - teigė
fondus atstovaujančio „BaltCap Management“ Investicijų vadovas Skirmantas Miliauskas. Anot jo,
mokymų sritis yra perspektyvi, ir "Alnos mokymo centro" įsigijimas yra tik pirmasis žingsnis
konsoliduojant Baltijos mokymų rinką. Baltic Investment Fund imponuoja vadovų komandos plėtros į
Baltijos šalis, vadybos mokymų ir IT nuotolinių mokymų vystymo strategija, kurios vizija - sukurti
didžiausią IT profesionalų ugdymo centrą Baltijos šalyse.
„Džiugu, jog „Alna“ surado galimybių bendrovės darbuotojams tapti pilnaverčiais sėkmingai veikiančios
bendrovės bendrasavininkais“, - teigė UAB „Alnos Mokymo centras“ generalinis direktorius Giedrius
Zlatkus. Anot jo, įmonės darbuotojai palankiai vertina stambaus ir žinomo investuotojo, atstovaujančio
žinomas Europos finansines institucijas, atėjimą.
“Baltic Investment Fund” grupės fondai investuoja Baltijos šalyse nuo 1995 m. Šis fondas turi 35 proc.
“Alnos” grupės UAB „Alnos biuros sitemos“, valdančios Office1 prekybos tinklą, akcijų paketą , taipogi
Lietuvoje yra investavęs į tokias įmones kaip UAB “Snaigė”, UAB "Informacinės techologijos", UAB
"Vakarų laivų remontas", UAB “Švyturys”, UAB “Kraitenė“ ir kitas bendroves.
„Alnos“ grupę sudaro verslo valdymo sistemų bendrovė „Alna Business Solutions“, programavimo
bendrovė „Alna Software“, IT paslaugų, valdymo ir konsultacijų veiklą vykdanti „Alna Intelligence“ bei
biuro reikmenų prekybos tinklas „Office1”.

