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Į AB „Grigeo“ valdomą kartono verslą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investuoja iki 30 mln. eurų
Didžiausias privataus kapitalo investicijų fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ keliais
etapais investuoja iki 30 mln. eurų į vienos didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių
Baltijos šalyse „Grigeo“ kartono verslą. Pasirašytoje sutartyje numatyta, kad fondo dukterinė bendrovė
„BSGF Salvus“ dviem etapais įsigis iki 49,99 proc. „Grigeo“ valdomos bendrovės „Grigeo investicijų
valdymas“ akcijų. Sandorį ketinama užbaigti įvykdžius sutartyje numatytas sąlygas ir gavus
Konkurencijos tarybos leidimą.
Pirmuoju etapu „INVL Baltic Sea Growth Fund“ dukterinė bendrovė „BSGF Salvus“ už 15 mln. eurų išpirks naują
akcijų emisiją ir taip įsigis 33,33 proc. „Grigeo investicijų valdymas“, kuri valdo AB „Grigeo“ įmonių grupės
kartono verslo bendroves: „Grigeo Klaipėda“, „Grigeo Recycling“, Latvijoje veikiančią „Grigeo Recycling“ ir
Ukrainoje veikiančią „Mena Pak“, taip pat valdys „Grigeo Packaging“, akcijų. Planuojama, kad antrajame etape
investavus papildomus 15 mln. eurų, „BSGF Salvus“ nuosavybės teise valdomas „Grigeo investicijų valdymas“
akcijų paketas padidės iki 49,99 proc.
„Investuotojo pritraukimas žymi naują mūsų plėtros etapą ir nuoseklius žingsnius stiprinant pozicijas Baltijos
regione. Jaučiame augantį kartono ir jo gaminių poreikį, todėl per artimiausius penkerius metus planuojame tris
kartus padidinti gamybos pajėgumus. Numatoma investuoti į naują popieriaus gamybos iš antrinės žaliavos
fabriką, kurio bendra vertė sieks 150 mln. eurų. Tikimės, kad fondo investicijos ir komandos patirtis prisidės tiek
prie kompanijos augimo, tiek prie tvirtesnių pozicijų užsienio rinkose“, – teigia Gintautas Pangonis, „Grigeo“
prezidentas.
Pasak G. Pangonio, fabriko statybas planuojama finansuoti „Grigeo“ įmonių sukauptomis lėšomis, fondo
investicijomis ir finansinių institucijų suteiktomis paskolomis. Naujasis popieriaus gamybos fabrikas turėtų iškilti
Lietuvoje arba vienoje iš šalių, kurioje veikia „Grigeo“ valdomos įmonės. Planuojama, kad šis projektas sukurs
iki 200 naujų darbo vietų.
„Sparčiai augantys kartono pakuotes naudojančios pramonės pajėgumai Baltijos jūros regione, pasaulinėse
rinkose auganti prekyba internetu bei vartotojų noras rinktis ekologišką pakuotę lemia didėjantį popieriaus ir
kartono, daugiausiai gaminamo iš antrinių žaliavų, poreikį. Investuojame, nes kompanija yra šio verslo lyderė
Baltijos šalyse, suformavusi patyrusią ir gebančią įgyvendinti didelius kompleksinius projektus komandą, o
atliktos investicijos turėtų dar labiau sustiprinti jos konkurencinį pranašumą“, – sakė „INVL Baltic Sea Growth
Fund“ vadovaujantysis partneris Darius Šulnis.
Pasak D. Šulnio, sandoris atitinka fondo misiją uždirbti patrauklią grąžą investuotojams finansuojant ir vystant
konkurencingus, orientuotus į didelę pridėtinę vertę verslus, kurie yra regiono lyderiai.
2018 metais „Grigeo“ kartono verslo pajamos išaugo 7,8 proc. ir siekė 72 mln. eurų. Iš viso „Grigeo“ kartono
verslo įmonėse dirba apie 400 darbuotojų.
Kiti „Grigeo“ įmonių grupės verslai – higieninio popieriaus gamyba, vykdoma „Grigeo“, bei medienos plaušų
plokščių gamyba, vykdoma „Grigeo Baltwood“, su šiuo sandoriu nėra susiję ir tęs veiklą taip, kaip iki šiol. Minėtų
verslų pajamos 2018 metais siekė 70,5 mln. eurų.
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Apie „Grigeo“ įmonių grupę
„Grigeo“ įmonių grupė – vienintelė Lietuvoje ir viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių
Baltijos šalyse, savo veiklos procesuose apimanti beveik pilną medžio ir popieriaus komponentų apdirbimo
ciklą. Grupės tikslas – optimaliai panaudojant gamtos išteklius paversti juos vartotojui naudingu daiktu,
sukuriant maksimaliai vertingus produktus, reikalingus ir naudojamus įvairiose pramonės šakose ar vartotojų
segmentuose.
Per praėjusius metus grupės pardavimai siekė 142,5 mln. eurų, grupės bendrovių gaminama produkcija
eksportuota į daugiau nei 20 šalių. Nuolatinės investicijos į modernią įrangą „Grigeo“ leido optimizuoti procesus,
užtikrinti maksimalią kokybę ir pasiekti aukštesnius kasdienio efektyvumo rodiklius, taip sudarant sąlygas
tolimesnei plėtrai ir augimui.
Įmonių grupė savo istoriją skaičiuoja nuo 1823 m. AB „Grigeo“ akcijos listinguojamos NASDAQ Vilniaus biržoje.
Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“
Vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įsteigtas „INVL Baltic Sea
Growth Fund“ fondas siekia investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves,
suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuojasi į kontrolinius ar
reikšmingos mažumos akcijų paketus ir aktyviai dalyvauja valdant investicijas ir siekiant ilguoju laikotarpiu
reikšmingai padidinti kapitalo vertę. Investicijos į vieną įmonę suma paprastai siekia nuo 10 iki 30 mln. eurų.
2019 metų vasarį, baigus pirmąjį „INVL Baltic Sea Growth Fund“ platinimą, pritraukta 106 mln. eurų. Pagrindiniu
fondo investuotoju tapo Europos investicijų fondas (EIF), kuris yra Europos investicijų banko (EIB) dalis. EIF
įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), kuris
yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis.
EIF įsipareigoja skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Bendradarbiavimu siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos
šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.
Apie „INVL Asset Management“
„Invaldos INVL“ grupei priklausanti „INVL Asset Management“ valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias
investicijas, individualius portfelius. „Invaldos INVL“ grupei priklausančioms įmonėms daugiau kaip 200
tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 850 mln. eurų vertės
turto.

