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INFORMACIJA APIE ATSKYRIMO B ŪDU SUKURIAM Ą 

AKCIN Ę BENDROVĘ „INVL  TECHNOLOGY “ 

 

Atskyrimo sąlygų pagrindu atskiriama 47,95 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės – akcinės bendrovės 
„Invalda LT“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, tame skaičiuje akcinei bendrovei „INVL Technology“ tenka 
2,6 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų (balansinėmis 
vertėmis).  

2013 m. gruodžio 31 dienai parengtos tarpinės finansinės atskaitomybės duomenimis tai sudaro: 

Tūkst. Lt 
AB „ INVL Technology“  
nekonsoliduotas balansas 

AB „ INVL Technology“  
konsoliduotas balansas 

Procentai 2,60%  

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

7.028 

Ilgalaikis materialusis  turtas 

 

2.087 

Investicijos į dukterines įmones 4.003  

Suteiktos paskolos 

 

 

Paskola suteikta UAB „Cedus Invest“  479 479 

Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos 

 

13.528 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

 

69 

Atsargos  
809 

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių 
laikotarpių sąnaudos 

 

363 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 3.732 

Turtas iš viso 4.547 28.095 

Paskolos  379 13.943 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  68 

Prekybos skolos  7.936 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 

 

4.444 

Įsipareigojimai iš viso 379 26.391 

Nuosavas kapitalas iš viso 4.168 1.704 
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PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ATSKYRIMO B ŪDU SUKURIAM Ą AKCIN Ę BENDROVĘ „INVL  TECHNOLOGY “: 

 Aprašymas 

Juridinio asmens pavadinimas akcinė bendrovė „INVL Technology“  

Juridinio asmens teisinė forma akcinė bendrovė 

Juridinio asmens buveinė Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A 

Juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus 
suteiktas Juridinių asmenų registre įregistravus 
Atskiriamą bendrovę 

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus 
suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus 
Atskiriamą bendrovę Pridėtinės vertės mokesčio 
mokėtojų registre 

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie juridinį asmenį 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, 
tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 

Įstatinis kapitalas 592 730 litų, kuris bus suformuotas šiose Atskyrimo 
sąlygose nustatyta tvarka 

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis 592 730 litų 

Akcij ų skaičius 592 730 vienetų 

Vienos akcijos nominali vertė 1 litas 

Akcij ų klasė paprastosios vardinės akcijos 

Akcij ų rūšis nematerialios akcijos 

Akcij ų ISIN kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus 
suteiktas Juridinių asmenų registre įregistravus 
Atskiriamą bendrovę 

Birža, kurioje prekiaujama akcijomis NASDAQ OMX Vilnius. Akcijas įtraukti į prekybą 
šioje biržoje bus siekiama minimaliais teisės aktuose 
nustatytais terminais.  

Vertybini ų popierių sąskaitų tvarkytojas  sutartis bus sudaryta Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka įregistravus Atskiriamą bendrovę. 

 

Kadangi akcinės bendrovės „Invalda LT“ Akcininkams Atskiriamų bendrovių akcijos skiriamos proporcingai jų 
dalims akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatiniame kapitale, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų 
struktūra išliks analogiška akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkų struktūrai (atsižvelgiant neženklius nuokrypius, 
galimus dėl aritmetinio apvalinimo). 

Akcinei bendrovei „INVL Technology“ priklausys 80 proc. UAB BAIP grupės akcijų, bei kitas turtas ir 
įsipareigojimai, nurodyti 10 priede (5 dalyje). Akcinės bendrovės „Invalda LT“ IT segmento rezultatai pateikiami 
konsoliduotose akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansinių ataskaitų rinkiniuose. 

UAB BAIP grupė (kodas 300893533) - specializuotas informacinių technologijų (IT) 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.  
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Trumpa veiklos apžvalga: 

 

2007 metų pabaigoje akcinė bendrovė „Invalda LT“ kartu su informacijos technologijų specialistų komanda įsteigė 
UAB „Positor“ (dabartinis pavadinimas - UAB BAIP grupė), kuri įsigijo nuo UAB „Baltic Amadeus“ atskirtą 
infrastruktūrinių projektų ir paslaugų verslą - UAB „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ (dabartinis 
pavadinimas - UAB „BAIP“).  

2008 m. UAB BAIP grupė įsigijo „Microsoft“ sprendimus teikiančią UAB „Acena“ bei nedidelę įmonę – UAB 
„Informatikos pasaulis“.  

2011 metais UAB BAIP grupė įsigijo 100 proc. Norvegijos bendrovės „Norway Registers Development“ akcijų, kartu 
įgydama ir Lietuvos programavimo bendrovės UAB „NRD“ kontrolę.  

2013 metais „Norway Registers Development“ įsigijo Tanzanijos įmonę „360 Smart Consulting“ (dabar – „Norway 
Registers Development East Africa“).  

2014 metų pradžioje veiklą pradėjo kibernetinės saugos bendrovė – UAB „NRD CS“, kurios 100 proc. akcijų 
priklauso UAB BAIP grupė. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonė Vadovas Paslaugos 

UAB BAIP grup ė 
(Lietuva)  

Kazimieras 
Tonkūnas 

Investicijos į informacinių technologijų 
(IT) įmones 

UAB „VITMA“ 
 Kazimieras 

Tonkūnas 
Investicijos į informacinių technologijų 

(IT) įmones 

UAB BAIP (Lietuva)  

  

Gytis 
Umantas 

IT sprendimai, IT saugos konsultacijos, 
technologiniai sprendimai, IT 

infrastruktūros aptarnavimo paslaugos 

UAB „NRD CS“ 
(Lietuva)  

Vilius 
Benetis 

Kibernetinės gynybos paslaugos 

UAB „Acena“ 
(Lietuva) 

 
 

Marius 
Leščinskas 

IT infrastruktūros vystymas ir 
palaikymas 

 

UAB „Informatikos 
pasaulis“ (Lietuva) 

 Marius 
Leščinskas 

IT infrastruktūros sprendimai 

Norway Registers 
Development AS 

(Norvegija) 

 
 

Rimantas 
Žylius (nuo 
2014 m.) 

Registrų kūrimas įvairiose šalyse, 
konsultavimas diegiant informacines 

sistemas 

 

UAB „NRD“ 
(Lietuva) 

 
 

Arnoldas 
Šidlauskas 

Registrų kūrimas įvairiose šalyse, 
konsultavimas diegiant informacines 
sistemas, jų diegimas, kitos paslaugos 

NRD East Africa 
(Tanzanija) 

 

 
Sebastian 
Marondo 

Registrų kūrimas įvairiose šalyse, 
konsultavimas diegiant informacines 

sistemas 
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Grupės struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinė informacija apie UAB  BAIP grupė ir jai priklausančias įmones: 

Pavadinimas Kodas 
Įstatinis 
kapitalas 

(litais) 

Akcij ų 
skaičius 

Įsigytų savų 
akcijų 

skaičius 
Pagrindiniai akcininkai 

UAB BAIP grupė 300893533 5 000 000 5 000 000 0 AB „Invalda LT“ (po Atskyrimo 
AB „INVL Technology“), 4000 
akcijų, kas sudaro 80 proc. visų 
išleistų akcijų skaičiaus 

UAB BAIP 301318539 10 000 100 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

Uždaroji akcinė 
bendrovė „Vitma“  

121998756 2 532 200 2 532 200 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

Uždaroji akcinė 
bendrovė 
„Acena“ 

300935644 126 000 12 600 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

UAB 
„Informatikos 
pasaulis“ 

126396718 250 000 2 500 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

Uždaroji akcinė 
bendrovė „NRD“ 

111647812 881 500 10 250 67 UAB BAIP grupei priklauso 
76,5 proc. akcijų 

UAB NRD CS 303115085 10 000 10 000 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

Norway Registers 
Development AS 

 61 290 1 500 0 UAB BAIP grupei priklauso 100 
proc. akcijų 

Norway Registers 
Development East 
Africa Limited 

 15 976 1 000 0 UAB BAIP grupei priklauso 70 
proc. akcijų 

 

80% 

70% 

76,5% 

 UAB „VITMA “ 
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Detali informacija apie UAB BAIP grupė ir jai priklausančių įmonių vystymosi istoriją, jų teikiamas paslaugas 
pateikiama svetainėje www.baipgrupe.lt/lt. 

Atskyrimo metu akcinė bendrovė „Invalda LT“ perduos akcinei bendrovei „INVL Technology“ 100 proc. UAB 
„INVL Technology“ (kuri Atskyrimo metu pakeis pavadinimą ir suteiks teisę simbolinį pavadinimą „INVL 
Technology“ naudoti Atskiriamai bendrovei) akcijų. 

 

Konkurentų apžvalga 

Pagrindiniai UAB BAIP konkurentai Lietuvos rinkoje yra UAB „Atea Baltic“, UAB „Blue Bridge“, UAB „Alna“, 
UAB „Santa Monica Networks“. Tuo tarpu tarptautinėse rinkose Norway Registers Development AS grupė 
konkuruoja tiek su vietinėmis atitinkamų šalių kompanijomis, tiek su tarptautiniais žaidėjais, veikiančiais daugelyje 
šalių. 

Baltijos šalyse duomenis apie 20 didžiausių IT kompanijų renka UAB „Prime investment“. Pateikiame jų sudarytą 
TOP-20 kompanijų reitingą 2012 metais. 

 
ŠALTINIS :  UAB „Prime Investment“ 

 

NUMATOMA AKCIN ĖS BENDROVĖS „INVL  TECHNOLOGY “  VALDYMO STRUKT ŪRA 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ organus sudarys:  

- visuotinis akcininkų susirinkimas; 

- valdyba (renkama iš 3 narių); 

- vadovas (direktorius). 
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Valdymo organai bus išrinkti (paskirti) iki akcinės bendrovės „INVL Technology“ įregistravimo Juridinių asmenų 
registre, informacija apie asmenis, išrinktus (paskirtus) šios bendrovės valdybos nariais ir vadovu bus atskleista ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną po jų išrinkimo (paskyrimo) akcinės bendrovės „Invalda LT“ interneto svetainėje 
www.invaldalt.com. 

 

SU AKCINE BENDROVE „INVL  TECHNOLOGY “  SUSIJĘ RIZIKOS VEIKSNIAI  

Šiame dokumente pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su nuo akcinės bendrovės „Invalda LT” 
atskiriamos dalies, susijusios su investicijomis į informacijos technologijų įmones, pagrindu steigiamos akcinės 
bendrovės „INVL Technology“ veikla bei jos vertybiniais popieriais. 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturėtų būti laikoma išsamiu ir visus aspektus apimančiu 
rizikos veiksnių, susijusių su akcinės bendrovės „INVL Technology“ vertybiniais popieriais, aprašymu. 

Rizikos, susijusios su akcinės bendrovės „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 

Informacijos technologijų įmones yra susijusios su didele priklausomybe nuo žmogiškųjų išteklių. Kertiniems 
žmonėms palikus akcinės bendrovės „INVL Technology“ kontroliuojamas bendroves, verslo pelningumas bei vertė 
gali ženkliai sumažėti. Ši rizika mažinama įdiegiant rinkos sąlygas atitinkančias motyvavimo sistemas. 

UAB BAIP grupė akcininkų sutartis 

Pagrindinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ turtas – nuosavybės teise priklausysiantis 80 proc. UAB Baip 
grupė akcijų paketas. UAB BAIP grupė akcininkai yra sudarę akcininkų sutartį, kuri reglamentuoja akcininkų 
sprendimų priėmimą bei akcijų pardavimą, taip pat vadovybės motyvavimą opcionais. Akcininkų sutarties nuostatų 
įgyvendinimas gali lemti, jog akcinės bendrovės „INVL Technology“ turimų balsų daugumos neužteks priimant 
esminius akcininkų sprendimus, vadovybei pasiekus užsibrėžtus tikslus ir realizavus opcionus, akcinei bendrovei 
„INVL Technology“ priklausanti UAB BAIP grupė akcijų dalis sumažėtų iki 50,01 proc., o akcininkų sutartimi 
nustatyta akcijų pardavimo tvarka gali neleisti pasiekti maksimalios investicijos vertės. Akcininkų sutartyje taip pat 
numatyta, kad pasiekus tikslinę akcijų pardavimo kainą, vadovybei tektų 49,99 proc. perviršio. 

Bendra investicijų rizika 

Investicijos į informacijos technologijų įmones vertė trumpu laikotarpiu itin svyruoti, priklausomai nuo padėties 
rinkoje. Investicijos į informacijos technologijų įmones turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad investuotojas 
galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Investicijos į informacijos technologijų įmones yra susijusios 
su didesne nei vidutine rizika. 

Investicijų nelikvidumo rizika 

Investicijos į informacijos technologijų įmones yra santykinai nelikvidžios, o pirkėjų joms suradimas gali užimti 
laiko. Investuotojai gali svarstyti investicijas į informacijos technologijų įmones, jeigu artimiausiu laikotarpiu jiems 
nereikės likvidumo. 

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika 

Lietuvos bei kitų šalių, kuriose veikia akcinė bendrovė „INVL Technology“, įstatymų bei kitų teisės aktų pokyčiai 
gali paveikti informacijos technologijų įmonių veiklą, jos 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. 
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Infliacijos bei defliacijos rizika 

Tikėtina, kad per veiklos laikotarpį akcinė bendrovė „INVL Technology“ susidurs tiek su infliacijos, tiek su 
defliacijos rizika. Jeigu investicijų vertė augtų lėčiau nei infliacija, tai lems perkamosios galios sumažėjimą. 

Kredito rizika 

Egzistuoja rizika, kad akcinės bendrovės „INVL Technology“ produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo 
įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną. Dėl didelės dalies 
įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įprastinė veikla, gali tekti 
ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. 

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į 
trumpalaikius finansinius instrumentus.  

Likvidumo rizika 

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ gali susidurti su situacija, kai jis nepajėgs laiku atsiskaityti su tiekėjais ar kitais 
kreditoriais. Akcinės bendrovė „INVL Technology“ sieks palaikyti pakankamą likvidumo lygį arba užsitikrinti 
finansavimą tam, kad šią riziką sumažinti 

Valiutos rizika 

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ susiduria su JAV dolerio bei kai kurių kitų valiutų pokyčių rizika. 

Palūkanų normos rizika 

Palūkanų normos rizika didžiąja dalimi susijusi su paskolomis su kintama palūkanų norma.  

Stambiųjų akcininkų rizika 

Trys akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai po atskyrimo valdys daugiau kaip 90 proc. akcijų ir nuo jų 
balsavimo priklausys akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos narių išrinkimas, esminiai sprendimai dėl 
bendrovės valdymo, veiklos bei finansinės padėties. Nėra jokių garantijų, kad stambiųjų akcininkų priimami 
sprendimai visuomet sutaps su smulkiųjų akcininkų nuomone bei interesais. Stambieji akcininkai turi teisę blokuoti 
kitų akcininkų siūlomus sprendimus. 

Atskyrimo nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“ rizika 

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ bus įsteigta atskyrimo nuo akcinės bendrovės „Invalda LT“ būdu ir perims  
2,6 proc. akcinės bendrovės „Invalda LT“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Jeigu tam tikros akcinės 
bendrovės „Invalda LT“ prievolės nebus paskirstytos visoms po atskyrimo veikiančioms bendrovėms, už jas solidariai 
atsakys visos po atskyrimo veikiančios bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos 
nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš jų pagal Atskyrimo sąlygas, dydis. 

Kai akcinės bendrovės „Invalda LT“ kokia nors prievolė pagal Atskyrimo sąlygas bus priskirta vienai iš po Atskyrimo 
veiksiančių bendrovių, už šią prievolę atsakys ta bendrovė. Jei ji šios prievolės ar jos dalies neįvykdys ir Akcinių 
bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nebus suteiktos papildomos garantijos to pareikalavusiems kreditoriams, už 
neįvykdytą prievolę (ar neįvykdytą jos dalį) solidariai atsakys visos kitos po Atskyrimo veiksiančios bendrovės. 
Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę ribos nuosavo kapitalo, paskirto kiekvienai iš jų pagal Atskyrimo sąlygas, 
dydis. 

 

Su vertybinių popierių rinka susijusios rizikos 

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. 
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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 bendros rinkos ir ekonomikos padėties, 
akcinės bendrovės „INVL Technology“  veiklos vertinimo, investuotojų susidomėjimo. Dėl to pradinė akcijų kaina 
gali tiksliai neatspindėti jų vertės bei pasižymėti dideliais svyravimais. 

Teisinio statuso pakeitimo rizika 

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ ketina gauti Lietuvos banko išduodamos uždaro tipo investicinės bendrovės 
licencijos. Tai lems pasikeitusią akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų apsaugą ir tam tikrus veiklos 
apribojimus. Uždaro tipo investicinės bendrovės akcininkams netaikoma prievolė skelbti oficialųjį pasiūlymą, ši 
bendrovė turi ribotą veiklos trukmę, jai taikomi tam tikri diversifikavimo reikalavimai. Tapimas uždaro tipo 
investicine bendrove sąlygoja tik tam tikrus veiklos apribojimus bei priežiūrą, kas gali padidinti bendrovės veiklos 
sąnaudas. 
 


