INVL ir Šiaulių
banko mažmeninių
verslų sujungimo
sandoris

2022-11-23

Verslų susijungimo (merger) sandoris

Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ pasirašė susitarimą

SUJUNGTI
mažmeninius verslus
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Invalda INVL: grupės struktūra PRIEŠ sandorį

KITOS
INVESTICIJOS

INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
100%

100%
ASSET
MANAGEMENT

51%

Klasikinis
(mažmeninis)
turto valdymas

MUNDUS

FARMLAND
MANAGEMENT

100%

100%
2,01%

FINANCIAL
ADVISORS

LIFE

Kitos istorinės
investicijos bei
investicijos kartu su
INVL klientais

Alternatyvios investicijos

II pakopos
pensijų fondai

Privataus
kapitalo fondai

III pakopos
pensijų fondai

Tikrasis turtas
(real assets) ir
infrastruktūra

Investiciniai
fondai
(UCITS)

Finansuojantys
(feeder) fondai

Privati skola

6,09%
AB Šiaulių bankas

Investicijų į
žemės ūkio
paskirties žemę
valdymas

Šeimos biuro
paslaugos

Gyvybės
draudimas

Mažmeniniai
pardavimai

> 300 tūkst. individualių ir institucinių klientų.
> 1,7 mlrd. EUR grupės įmonių valdomas turtas (2022-06-30).

Portfelių
valdymas

> 300 darbuotojų; iš jų >30 investavimo profesionalų.
Valdymas
Nuosavybė (tiesioginė ir netiesioginė)
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Kas yra Šiaulių bankas

Gyvybės
draudimo UAB
„SB draudimas“

UAB „SB lizingas"

UAB „Šiaulių
banko lizingas“

•

Kasdieninė bankininkystė: bendras klientų skaičius
siekia 335 tūkst.

•

56 klientų aptarnavimo padaliniai.

•

910 Šiaulių banko grupės darbuotojų.

•

30 metų patirties.

•

Nuo 1994 m. Šiaulių banko akcijomis prekiaujama
vertybinių popierių biržoje. 2006 m. banko akcijos
įtrauktos į Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

UAB „SB turto
fondas“

UAB „SB
modernizavimo
fondas“

Šioje skaidrėje pateikti duomenys iš AB Šiaulių bankas 2022 m. tarpinės informacijos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d. bei 2022 m. trečiojo
ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare skaidrių.
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Sandorio struktūra (I)
• „Invalda INVL“ ir Šiaulių bankas jungia mažmeninius verslus.
• Sutarties sudarymui priimdami atitinkamus sprendimus 2022 m lapkričio 22 d. pritarė
AB „Invalda INVL“ valdyba.
• Sutarta sandorio vertė siekia 40,2 mln. eurų.
• Po sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atitektų 62 270 383 vnt. Šiaulių banko
akcijų, kas sudarytų 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo.
• Į jungiamą mažmeninį verslą įsilietų 237,5 tūkst. INVL grupės mažmeninių klientų ir
1,04 mlrd. eurų valdomo mažmeninio klientų turto (2022 m. rugsėjo 30 d.
duomenimis), apie 190 pensijų, investicinių fondų valdymo ir gyvybės draudimo srities
profesionalų.
• Sandorį numatoma užbaigti per vienus metus, gavus reikiamus finansų rinkų priežiūros
institucijų ir konkurencijos priežiūros institucijų leidimus, ir įvykdžius sutartyje
numatytas sąlygas.
• Sandoriui turės pritarti „Invaldos INVL“ akcininkai neeiliniame susirinkime, kuris bus
sušauktas ne vėliau kaip 2023 m. I ketvirtį.
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Sandorio struktūra (II)

ASSET
MANAGEMENT

Mažmeninio verslo
(pensijų ir investiciniai
fondai) dalis Lietuvoje

NAUJA TURTO
VALDYMO BENDROVĖ
AKCIJOS

FINANCIAL
ADVISORS

Mažmeninio verslo
aptarnavimas
AKCIJOS

LIFE

Gyvybės draudimo
verslas

NAUJAS FILIALAS LV

NAUJAS FILIALAS EE
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Invalda INVL: grupės struktūra PO sandorio užbaigimo

INVESTICIJŲ VALDYMAS
100%

100%
ASSET
MANAGEMENT

51%

MUNDUS

Kitos istorinės investicijos
bei investicijos kartu su
INVL klientais

BANKININKYSTĖ

FARMLAND
MANAGEMENT

100%
FINANCIAL
ADVISORS

8% - 20%
AB Šiaulių bankas

7,9%

Klasikinis turto
valdymas

Alternatyvios investicijos

Pensijų fondai
(Latvija)

Privataus
kapitalo fondai

Portfelių
valdymas

Tikrojo turto
(angl. real
assets) fondai

Privati skola

Moldova-Agroindbank

Investicijų į
žemės ūkio
paskirties žemę
valdymas

Šeimos biuro
paslaugos

Finansuojantys
(angl. feeder)
fondai

Valdymas
Nuosavybė (tiesioginė ir netiesioginė)
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Dėl papildomos informacijos
kreipkitės:

Darius Šulnis
AB „Invalda INVL“
prezidentas
Darius.Sulnis@invl.com

