Preses relīze, 2015. gada 01. oktobrī, Rīga
AS Baltu Veterinārija ir mūsdienīgs un profesionāls tirgus
spēlētājs veterināro un lopkopības produktu segmentā, piesaistījis
FlyCap riska kapitāla fonda investīcijas.
Baltu Veterinārija ir Latvijas uzņēmums, kura klienti ir gan veterinārārsti,
gan zemnieku saimniecības, gan veterinārās klīnikas un aptiekas. Preču
klāstā ir vairāk nekā 1000 lopkopības un veterinārie produkti
(medikamenti, barības, papildbarības, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi,
instrumenti, papildaprīkojums, u.c.). Uzņēmums nodrošina operatīvu
bezmaksas preču piegādi visā Latvijā 24h laikā, līdz ar to klientiem ir
iespēja neveidot lielus krājumus, bet vajadzīgajā brīdī veikt pasūtījumu.
AS Baltu Veterinārija nozarē darbojas kopš 2013. gada, un šo divu gadu
laikā uzsākusi sadarbību ar vairāk nekā 1500 klientiem un arī komanda
izaugusi līdz 16 darbiniekiem. Savukārt apgrozījums 2014. gadā
sasniedza EUR 1,35 milj.
“Piesaistītos līdzekļus plānots novirzīt produktu piedāvājuma
paplašināšanai lopkopības papildaprīkojuma segmentā, kas ļaus
klientiem vienuviet iegūt visu nepieciešamo ikdienas darbam
fermā. Mērķtiecīgi turpināsim palielināt tirgus daļu, kā arī investēsim
servisa kvalitātes un citu pakalpojumu klāsta attīstībā. Ticam, ka izcilu
rezultātu pamatā ir lieliska un profesionāla komanda, kas klientam ir kā
atbalsts saimnieciski izdevīgāko produktu izvēlē,” stāsta Vilnis Krauze,
AS Baltu Veterinārija vadītājs.
Uzņēmums ļoti augstu vērtē klientu atsauksmes un ieteikumus, kas ļāvis
attīstīt produktu un pakalpojumu piedāvājumu atbilstoši klientu
vajadzībām. Tas, ka klienti novērtē uzņēmuma servisa kvalitāti,
apstiprina arī fakts, ka 2015. gada pirmajā pusgadā apgrozījums,
salīdzinājumā ar pirmajiem sešiem mēnešiem gadu iepriekš, ir pieaudzis
par 26%. Neskatoties uz zemās piena iepirkuma cenas nelabvēlīgo
ietekmi uz nozares attīstību, AS Baltu Veterinārijas komanda nospraudusi
ambiciozus mērķus un plāno iekarot tirgus līdera pozīcijas.
FlyCap partneris Ģirts Milgrāvis: “Lai gan nozare ir izaicinājumu priekšā,
mēs kā fonds, saskatām tās potenciālu un nebaidāmies riskēt, investējot
AS Baltu Veterinārija attīstībā. Viennozīmīgi var teikt, ka uzņēmuma
veiksmes atslēga ir profesionālā un enerģiskā komanda, kas spēj ātri
pielāgoties jauniem tirgus diktētiem noteikumiem un saskata iespējas
palielināt tirgus daļu apstākļos, kad citi uzņēmumi spiesti “savilkt
jostas”.”
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KS “FlyCap Investment Fund I
AIF” ir riska kapitāla fonds, kas
pārvalda EUR 10,5 milj. lielu
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Industrial, Cannelle Bakery,
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maksimālā investīcija vienā
uzņēmumā ir EUR 1,5 milj.
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AS “Attīstības finanšu institūcija
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