SIA “Latgales Granulas” piesaistījis investīcijas granulu
ražotnes izveidei.
SIA “Latgales Granulas” piesaistījis investīcijas augstākās
kvalitātes granulu ražotnes izveidei no alternatīvo investīciju
fonda “FlyCap”. Savukārt lielākais ieguldītājs fondā ir SIA “Latvijas
Garantiju aģentūra” (LGA). Piesaistītās investīcijas ir plānots
ieguldīt ražotnes būvniecībā, tehnoloģisko iekārtu iegādē un
apgrozāmajos līdzekļos, plānotā jaunas ražotnes ražošanas jauda
ir 25 000 tonnas granulu gadā.
SIA “Latgales Granulas” ir dibināts 2014. gadā ar mērķi ražot
ENplus A1 standartam atbilstošas koksnes granulas. Uzņēmuma
vadībai ir daudzu gadu pieredze kokapstrādes nozarē. Kopējās
investīcijas ražotnes izveidei ir plānotas 1,7M EUR apmēra.
Āris Sparāns SIA “Latgales Granulas” valdes loceklis: “Piesaistītas
investīcijas mums ļaus izveidot efektīvu, neliela apjoma, augstākās
kvalitātes granulu rūpnīcu, kas ļaus veiksmīgi attīstīties eksporta
tirgos, jo šobrīd Eiropas lielākie granulu patērētāji joprojām
importē vairāk granulu, nekā saražo. Lai gan kapacitāte lielai daļai
Eiropas ražotņu ir lielāka nekā reālā noslodze, daudziem
ražotājiem ir problēmas ar izejvielu pieejamību un piegādi. Stabilu
izejvielu apjomu ir plānots nodrošināt izmantojot izejvielu
resursus, kurus nodrošinās mātesuzņēmums (SIA “Aļņi AS”) no
sava kokmateriālu pārstrādes procesa.”
Ģirts Milgrāvis, „FlyCap” partneris: “Mēs saredzam uzņēmuma
“Latgales Granulas” stabilu potenciālu eksporta tirgos. Latvijā
koksnes granulu ražošana pēdējo 10 gadu laikā nepatraukti ir
augusi, un šobrīd Latvija ir trešais lielākais granulu eksportētājs
Eiropas Savienībā, kur aptuveni 90% no visas Latvijā saražotās
produkcijas tiek eksportēti. SIA “Latgales Granulas” galvenās
priekšrocības mūsu skatījumā ir augstas kvalitātes ENplus – A1
sertificētas granulas, efektīva ražošanas struktūra un stabila
izejvielu pieejamība, kas ir stūrakmens ilgtspējīgai darbībai un
nodrošinātam noieta tirgum. Piesaistītas investīcijas ir būtisks
ieguldījums Latgales reģionā, kas izveidos papildus 13 jaunas
darbavietas Varakļānu novadā.”
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KS “FlyCap Investment Fund I AIF”
ir riska kapitāla fonds, kas
pārvalda EUR 10,5 miljonu lielu
fondu. FlyCap jau ir ieguldījis tādos
uzņēmumos kā AirDog, 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.
Vienotajā
Attīstības
finanšu
institūcijā ALTUM no 2015. gada
aprīļa ir apvienojušās Latvijas
Garantiju
aģentūra,
Latvijas
Attīstības
finanšu
institūcija
ALTUM un Lauku attīstības fonds.
ALTUM sniedz valsts atbalstu
finanšu instrumentu veidā –
aizdevumus, kredīta garantijas,
mezanīna
aizdevumus
un
līdzinvestē riska kapitāla fondos.

