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Maināmo paklāju tīrīšanas pakalpojumu uzņēmums TEPIX piesaistījis FlyCap riska
kapitāla fonda investīcijas
SIA TEPIX, kas ir vienīgais specializētais maināmo paklāju tīrīšanas pakalpojumu uzņēmums
tirgū ar 100% Latvijas kapitālu, piesaistījis investīcijas uzņēmuma attīstībai un jaunu klientu
apgūšanai no alternatīvo investīciju fonda FlyCap.
FlyCap valdes loceklis Ģirts Milgrāvis: “SIA TEPIX salīdzinoši īsā laika posmā ieguvis
atpazīstamību Latvijas tirgū un tagad apkalpo vairāk nekā 1000 pastāvīgus klientus un
ilgtermiņa līgumu bāzes visā Latvijā. Uzņēmumam ir labas izredzes attīstīties Latvijas paklāju
tīrīšanas un servisa biznesā. Mēs uzskatam, ka maināmo paklāju tirgus potenciāls sevi nav
izsmēlis un tam ir visas iespēj as attīstīties turpmāko 10 gadu laikā, uzsākot darbību jaunajos
virzienos, piemēram, strādājot ar nišas tirgiem, kuriem līdz šim nav pievērsta liela
uzmanība.”
“Papildus ieguldījums maināmo paklāju apstrādes tehnoloģisko iekārtu, komerctransporta
un citos ar loģistiku un klientu apkalpošanas IT sistēmām saistītos pamatlīdzekļos, ko
plānojām veikt ar FlyCap investīcijām, ļaus mūsu uzņēmumam straujāk attīstīties un
stiprināt savas pozīcijas vietējā tirgū. Tāpat esam iecerējuši paplašināt savu pakalpojumu
klāstu, ieviešot jaunus pakalpojuma veidus, lai nodrošinātu mūsu klientu ikdienas vajadzības
ne tikai maināmo paklāju segmentā.” – uzsver Raivo Sabulis, SIA Tepix valdes priekšsēdētājs.
Par FlyCap:
KS FlyCap Investment Fund I AIF ir alternatīvais riska kapitāla fonds, kas pārvalda EUR 10,5
miljonu lielu fondu. Tā lielākais investors ir Attīstības finanšu institūcija ALTUM, kuras
ieguldītie līdzekļi nāk no ERAF. FlyCap jau ir ieguldījis tādos uzņēmumos kā Mailigen,
bio2you, Prakse.lv, Arsenal Industrial, AirDog, kā arī investīciju līgumi ir parakstīti ar vēl
vairākiem uzņēmumiem.
Fonds var ieguldīt tikai Latvijas uzņēmumos ar maksimālo investīciju vienā uzņēmumā EUR
1,5 miljoni. FlyCap iegulda dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā interesantākās atzīstot
ražošanu, tehnoloģijas, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Fonds iegulda gan jau
esošos uzņēmumos, kuriem biznesa apgrozījums var sasniegt miljonus, gan arī start-up
uzņēmumos, kuriem ir ļoti skaidrs biznesa modelis, jau ir pirmie klienti un ieņēmumi. FlyCap
stratēģija ir palīdzēt uzņēmumu attīstībai ar savu pieredzi, zināšanām, kontaktiem un laiku.
Par ALTUM:
Vienotajā Attīstības finanšu institūcijā ALTUM kopš š.g. 15. aprīļa ir apvienojušās Latvijas
Garantiju aģentūra, Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM un Lauku attīstības fonds.
Vienotā institūcija pārņēmusi visas līdz šim trīs uzņēmumu īstenotās valsts atbalsta
programmas, tai skaitā riska kapitāla programmas īstenošanu, neradot nekādas izmaiņas
sadarbībā ar klientiem un partneriem.
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