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INVESTORS‘ FORUM PASIŪLYMAI RIZIKOS KAPITALO PRIEMONĖS 
„ANKSTYVOS STADIJOS IR PLĖTROS FONDAS I“ FINANSŲ TARPININKO 
ATRANKOS SĄLYGŲ NUOSTATOMS 
 

 

2015 m. gruodžio 17 d. visuomenės pastaboms viešai paskelbtos naujos Ūkio 
ministerijos planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros 
fondas I“, kurią įgyvendins ir rizikos kapitalo fondo valdytojo atranką vykdys UAB 
„Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“), finansų tarpininko atrankos sąlygos 
(toliau – Atrankos sąlygos). Suinteresuotų asmenų paprašyta pastabas ir pasiūlymus 
pateikti iki 2016 m. sausio 8 d. 
 
Asociacija „Investors‘ Forum“ yra nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti 
stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Investors‘ Forum siekia 
prisidėti prie palankiausios įmanomos verslo aplinkos Lietuvoje kūrimo, taip 
pritraukdama tarptautines užsienio investicijas į Lietuvą. Veikloje aktyviai 
bendradarbiaujame tiek su valstybės institucijomis, tiek su verslo bendruomene.  
 
Tikime, kad mūsų sukaupta patirtis leidžia mums pateikti pagrįstus pasiūlymus, kurie 
leistų pasiekti geriausios kokybės ir didžiausią vertę suteikiančius atrankos rezultatus. 
Todėl, siekdami tęsti efektyvų ir naudingą bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi ir 
prisidėti prie rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje, teikiame žemiau 
nurodytus pasiūlymus dėl Atrankos sąlygų. 
 
Pagal Atrankos sąlygų Techninę užduotį, bendrasis atrankos tikslas – atrinkti finansų 
tarpininką, kuris sukurtų galutinių naudos gavėjų (toliau – GNG), kuriančių produktus 
aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinančių aukštųjų technologijų idėjas, 
investicinius portfelius. Itin svarbu, kad atrinktas finansų tarpininkas prisidėtų prie 
investicinio klimato ir verslo aplinkos gerinimo Lietuvoje. 
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Finansų tarpininkas greta finansavimo teikimo (investicijų į kapitalą) teiks pagalbą 
aukštųjų technologijų idėjoms pasiekti verslą, pagalbą GNG veiklos procesų ir 
strategijos kūrimui, pagalbą kasdieninėje GNG veikloje. Finansų tarpininkas turės padėti 
GNG pagerinti finansavimo prieinamumą, padidinti sėkmingos veiklos tikimybę ir mažinti 
atotrūkį tarp mokslo ir verslo. 
 
Atrinktam finansų tarpininkui keliamas uždavinys skatinti mokslo ir studijų institucijose 
generuojamų idėjų perdavimą verslui lemia atrankos sudėtingumą ir kompleksiškumą. 
Siekiant užtikrinti skaidrų, efektyvų ir kuo objektyvesnius vertinimo rezultatus 
garantuojantį procesą būtina turėti itin kompetentingą atrankos komisiją. Tik aukštos 
kvalifikacijos nariai, turintys tarptautinės patirties teikiant rizikos kapitalą ir garantijų 
priemones mažosioms ir vidutinėms įmonėms plėtoti, skatinant privačias bei verslo 
iniciatyvas, leistų kokybiškiausiai įgyvendinti komisijai keliamą tikslą atrinkti tinkamiausią 
finansų tarpininką.  
 
Būtina į atrankos procesą įtraukti Lietuvos mokslo ir verslo organizacijų, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko ir Europos investicijų fondo atstovus. Nacionalinių ir 
tarptautinių organizacijų specialistų dalyvavimas yra būtinas siekiant tęsti sėkmingą 
teigiamos nuomonės apie investicinį klimatą Lietuvoje formavimą ir užtikrinant 
pasitikėjimą atrankos skaidrumu.  
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