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Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

 

INVESTORS‘ FORUM PASIŪLYMAI FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS „KO-INVESTICINIS FONDAS“ 

SCHEMOS APRAŠYMUI 

2016 m. sausio 11 d. visuomenės pastaboms viešai paskelbtos Ūkio ministerijos planuojamos rizikos 

kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ (toliau – Priemonė) sąlygos (toliau – Sąlygos). Suinteresuotų 

asmenų paprašyta pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2016 m. sausio 22 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 

efektyviausią ir didžiausią vertę suteikiantį Priemonės įgyvendinimą. Atsižvelgdami į tai, siekdami tęsti 

kokybišką ir naudingą bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi ir prisidėti prie rizikos kapitalo 

priemonių įgyvendinimo Lietuvoje, teikiame žemiau nurodytus pasiūlymus dėl Sąlygų. 

 

Sąlygose įtvirtinti pagrindiniai Priemonės tikslai apima siekį prisidėti prie Lietuvos verslo veiklos 

skaidrinimo, tęsti pradėtą kurti palankią šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką. Įgyvendindama 

Priemonę, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) dukterinė įmonė įsteigs ko-investicinį 
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fondą (toliau – Fondas). Fondas – pasyvus investuotojas – veiks kartu su privačiais investuotojais – 

aktyviais investuotojais, inicijuosiančiais Fondo investicijas. Tokiu būdu investuojant bus sujungtos 

valstybės ir privačių investuotojų lėšos.  

 

Siekiant aktyvaus privačių investuotojų dalyvavimo Priemonės veikloje, itin svarbu užtikrinti, kad 

tinkamų investicijų atrankos procesas būtų skaidrus ir patikimas. Tik tokiu atveju galima tikėtis, kad 

privatūs investuotojai ryšis investuoti savo privačias lėšas ir laiką potencialių investavimo subjektų 

paieškai ir investavimo proceso inicijavimui. 

 

Norint užtikrinti pasitikėjimą Priemonės efektyvumu ir proceso skaidrumu, būtina į tinkamų investicijų 

atrankos procesą įtraukti aukštos kvalifikacijos asmenis, turinčius tarptautinės patirties teikiant rizikos 

kapitalą ir garantijų priemones mažosioms įmonėms, skatinant privačias bei verslo iniciatyvas. Tokių 

asmenų dalyvavimas leis kokybiškai įgyvendinti Priemonei keliamus tikslus ir užtikrins skaidrumo ir 

projektų kokybės lygį, kuris būtų ne mažesnis, nei ankstesnių rizikos kapitalo priemonių, įgyvendintų per 

privačius fondų valdytojus.  

 

Todėl siūlome 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 esminis siekiant tęsti sėkmingą Lietuvos rizikos kapitalo investavimo aplinkos vystymą ir 

skatinant investicijas į verslą Lietuvoje.  

 

Pagarbiai 

 

Rūta Skyrienė 

Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė 
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