SIA “NEMCO” piesaistījis investīcijas sūkņu
tirdzniecības pakalpojumu uzņēmuma izveidei.

nomas

un

SIA “NEMCO” piesaistījis investīcijas sūkņu nomas un tirdzniecības
KS “FlyCap Investment Fund I
pakalpojumu izveidei no alternatīvo investīciju fonda “FlyCap”.
SIA “NEMCO” ir dibināta 2016. gadā ar mērķi piedāvāt tirgū
tehnikas, sūkņu nomas un tirdzniecības pakalpojumus, galvenokārt,
B2B tirgū. Uzņēmums ir ieguvis tiesības pārstāvēt Baltijā
Lielbritānijas lielāko sūkņu ražotāju Selwood.
Muntis Vilciņš SIA “NEMCO” valdes loceklis: “FlyCap investīcija
palīdzēs mūsu uzņēmumu nosprausto mērķu ātrākā realizācijā, kā
arī sniegs klientiem labāko izvēli un pakalpojuma kopējās cenas
piedāvājumu sūkņu nomā vai tās iegādē. Latvijas tirgū piedāvāsim
līdz šim vēl nepārstāvēto sūkņu ražošanas uzņēmumu Selwood tam ir vairākas priekšrocības, kā arī plašāks sūkņu klāsts. SIA
“NEMCO” darbosies elastīgā darba režīmā 24/7, tādējādi nodrošinot
klientu vajadzības jebkurā diennakts laikā, jo kā rada prakse,
negadījumi nenotiek pēc grafikā vai noteiktā laikā”.
Jānis Liepiņš, “FlyCap” partneris: “Kopumā specializētās celtniecības
tehnikas un instrumentu nomas tirgus Baltijas valstīs pieaug un mēs
saredzam uzņēmuma SIA “NEMCO” ievērojamo izaugsmes
potenciālu ūdens atsūknēšanas pakalpojuma un aprīkojuma nišā.
Turklāt ES Fondu pieejamība plānotajiem liela mēroga publiskās
infrastruktūras objektiem, kas paredzēti laika periodā no 2017. līdz
2020. gadam, radīs ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc
specializētās tehnikas un instrumentiem. Papildus tam, mēs augsti
novērtējam SIA “NEMCO” vadības komandas līdzšinējo pieredzi tieši
sūknēšanas pakalpojumu nozarē, kas ir obligāts priekšnosacījums,
lai strādātu šajā tik ļoti specifiskajā segmentā un noteikti palīdzēs
realizēt uzņēmuma ambiciozos biznesa mērķus”.
Kontakti
Muntis Vilciņš “NEMCO”: info@nemcorent.com, http://nemcorent.com/
Jānis Liepiņš, “FlyCap”: 29 136 038, Janis.Liepins@flycap.lv, http://www.flycap.lv/
Kristīne Grauziņa, “Altum”: 67 774 161, Kristine.Grauzina@altum.lv,
http://www.altum.lv/

AIF” ir riska kapitāla fonds, kas
pārvalda EUR 15,75 miljonu lielu
fondu. FlyCap jau ir ieguldījis
tādos
uzņēmumos
kā
HansaMatrix, Mailigen, Bio2you,
Arsenal
Industrial,
Cannelle
Bakery, RCG Lighthouse un citos.
Fonda maksimālā investīcija
vienā uzņēmumā ir EUR 1,5
miljoni.
FlyCap
izskata
investīcijas gandrīz visās nozarēs
un visās attīstības fāzēs. Fonds
palīdz uzņēmumu attīstībai ar
savu pieredzi, zināšanām un
kontaktiem.

AS “Attīstības finanšu institūcija
ALTUM”
ir
KS
“FlyCap
Investment Fund I AIF” lielākais
investors. Vienotā Attīstības
finanšu institūcija ALTUM sniedz
valsts atbalstu pilna spektra
finanšu instrumentu veidā –
aizdevumus, kredīta garantijas,
mezanīna
aizdevumus
un
līdzinvestē riska kapitāla fondos.
Atbalsts uzņēmumiem pieejams
visos to izaugsmes posmos, sākot
no idejas un darbības uzsākšanas
līdz pat stabilai izaugsmei.

