Rizikos kapitalo fondas įsigijo trečdalį UAB
2004 metų rugsėjo 03 d. stambiausias Baltijos šalyse rizikos kapitalo fondas "Baltic
Investment Fund" iš AB “Alna” įsigijo 35,01 proc. specializuotos biurų sprendimų rinkos lyderės UAB
"Alnos biuro sistemos” akcijų paketą. UAB “Alnos biuro sistemos” Lietuvoje valdo Office 1 specializuotą
biuro prekių prekybos tinklą. Bendrovė priklauso Lietuvos informacijos technologijų bendrovių (IT)
"Alna" įmonių grupei.
Fondus atstovaujančio BaltCap Management Investicijų vadovo ir būsimo “Alnos biuro
sistemos” valdybos nario Skirmanto Miliausko teigimu, sprendimą investuoti į UAB “Alnos” biuro
sistemos pirmiausiai nulėmė didelis įmonės plėtros potencialas tiek augant organiškai, tiek ir įsigyjant
ar susijungiant su panašią veiklą vystančiais Baltijos regiono žaidėjais. “Atsiradus įsigijimo galimybei,
fondas galės suteikti reikšmingus finansinius išteklius, bei regioninei plėtrai reikalingą papildomą
strateginio valdymo pagalbą”- minėjo p. S. Miliauskas
“Įmonės vadovybė ir akcininkai palankiai vertina stambaus ir žinomo investuotojo,
atstovaujančio žinomas Europos finansines institucijas, tokias kaip Europos Investicijų Fondas,
Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas (EBRD), Dresdner Kleinwort Capital, Sampo, Pohjola ir kitas,
atėjimą. Mums svarbūs patikimi, naują požiūrį į verslą galintys suteikti finansiniai investuotojai, su
kuriais kartu galime efektyviai plėtoti tolesnį įmonės vystymąsi, ieškoti naujų galimybių augimui, eiti į
naujas rinkas “,- UAB “Alnos biuro sistemos” valdybos pirmininkas Valentinas Milaknis.
UAB „Alnos biuro sistemos” š.m. vasarą įsigijo Latvijos biuro reikmenų prekybos įmonę
„Aisma“. Bendrovės vadovai žada, kad artimiausiu metu UAB „Alnos biuro sistemos” įžengs į Estijos
rinką, aktyviai nagrinėjama galimybė tęsti plėtrą ir kitų šalių rinkose diegiant puikiai pasiteisinusį
Lietuvoje biurų aprūpinimo sistemos modelį.
Planuojama, kad didžiausio Lietuvoje specializuoto biuro prekių prekybos tinklo Office1
apyvarta 2004 m. pasieks 60 mln. litų. Pirmąjį šių metų pusmetį tinklo pardavimai palyginus su praeitų
metų pirmu pusmečiu išaugo 14 proc. ir viršijo 24 mln. litų.
“Baltic Investment Fund” grupės fondai investuoja Baltijos šalyse nuo 1995 m. Lietuvoje jie
yra investavę į tokias įmones kaip UAB “Informacinės technologijos”, UAB “Snaigė”, UAB “Švyturys”,
UAB “Kraitenė”, SAS Radisson viešbutį Klaipėdoje, UAB “Vakarų laivų remontas, UAB “Ashburn
International” ir kitas bendroves.

