FlyCap fonds veic EUR 300,000 ieguldījumu inovatīvu veselību
veicinošu šokolādes produktu ražotājā SIA “Purified”.
SIA Purified ir jauns uzņēmums, nodibināts 2014. gada janvārī, kurš
nodarbojas ar uztura bagātinātāju ražošanu, izmantojot tumšo KS “FlyCap Investment Fund I
šokolādi. Purified uztura bagātinātājus iespējams iegādāties vairāk AIF” ir riska kapitāla fonds, kas
pārvalda EUR 15,75 miljonu lielu
kā 650 aptiekās visā Latvijā, kā arī kaimiņvalstī Lietuvā.
“Ideja ražot uztura bagātinātājus tumšajā šokolādē radās
kardiologiem uzrunājot zinātniekus, kuri iepazīstoties ar augstākās
kvalitātes pētījumiem, radīja uzturvielu kombinācijas veselības
veicināšanai. FlyCap investīciju plānojām novirzīt ražošanas
modernizācijai, iegādājoties papildus iekārtas, kā arī jaunu
produktu izstrādei un eksporta tirgus apgūšanai.” stāsta Edgars
Krūmiņš, SIA “Purified” izpilddirektors.

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.

Jānis Skutelis, “FlyCap” partneris: “Purified uztura bagātinātāji
apvieno sevī garšīgo melno šokolādi un veselībai svarīgus vitamīnus
un mikroelementus, kas šobrīd ir unikāla kombinācija tirgū. Mēs kā
fonds ticam šo produktu un tirgus potenciālam gan Latvijā, gan
ārzemēs, jo cilvēki visā pasaulē arvien vairāk pievērš uzmanību
savai veselībai, uztura bagātinātājus lietojot ikdienā. Cilvēkiem bieži
aizmirstās paņemt ikdienas uztura bagātinātāju devu, kad tā ir
parastajā tablešu formātā. “Purified” šo problēmu atrisina jo visiem
cilvēkiem patīk šokolāde un tādejādi vērtīgu vitamīnu uzņemšana
organismā neaizmirsīsies!
AS “Attīstības finanšu institūcija
Šobrīd Purified produktu klāstu veido seši dažādi uztura
bagātinātāju veidi, ko nākotnē plānots papildināt ar jaunām
sastāvdaļu kombinācijām, ieguldot to izstrādē FlyCap investētos
līdzekļus. Līdz gada beigām plānots piedāvāt klientiem 20 dažādus
produktus. Sabiedrības komanda ir bijusi izstādēs ārzemēs, kur bija
novērojama liela klientu interese no dažādām valstīm.
“Cardio Chocolate” palīdz sirds un asinsvadu sistēmas darbībai.
“Neuro Chocolate” veicina smadzeņu un nervu sistēmas darbību.
palīdz uzlabo atmiņu. “Cranberry Chocolate” palīdz urīnceļu
veselībai. “Beauty Chocolate” uzlabo ādas, nagu un matu veselību.
Kontakti
Edgars Krūmiņš, “Purified”: edgars.krumins@purified.eu www.purified.eu
Jānis Skutelis, “FlyCap”: 26 322 009, Janis.Skutelis@flycap.lv, www.flycap.lv
Kristīne Grauziņa, “Altum”: 67 774 161, Kristine.Grauzina@altum.lv, www.altum.lv

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.

