Informācija medijiem
2015. gada 23. martā
RCG Lighthouse, kas sniedz unikālo pakalpojumu „apgaismojumu kā ārpakalpojumu”, piesaistījis
„FlyCap” riska kapitāla fonda investīcijas
SIA „RCG Lighthouse”, piesaistot investīciju fonda „FlyCap” investīcijas, ir kļuvis par lielāko
apgaismojuma energoefektivitātes uzņēmumu Baltijā, kurš sniedz „apgaismojumu kā ārpakalpojumu”.
Šāda pakalpojuma galvenā priekšrocība ir klientam garantēts apgaismojuma izmaksu ietaupījums
vismaz par 10% bez jebkādām investīcijām no klienta puses.
„LED apgaismojums jau sen ir sevi praksē pierādījusi tehnoloģija, tomēr plašais piedāvājums un
salīdzinoši augstā cena kavē uzņēmumus veikt investīcijas apgaismojuma energoefektivitātes
uzlabošanā. Tādēļ esam radījuši starptautiski konkurētspējīgu biznesa modeli, sniedzot
„apgaismojumu kā ārpakalpojumu”, kas klientam nodrošina uzreiz vairākus ieguvumus - 100%
garantēts ietaupījums, atbrīvošanās no apgaismojuma uzturēšanas izmaksām, tiešsaistes monitorings,
ietaupīts laiks pamatbiznesam un samazināta negatīva ietekme uz apkārtējo vidi ,” uzsver SIA „RCG
Lighthouse”, valdes priekšsēdētājs Kaspars Osis.
Jānis Liepiņš, „FlyCap” partneris: "SIA „RCG Lighthouse” vadības komandas pieredze ir saistīta gan ar
elektroenerģijas tirdzniecību, gan nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un apstrādes rūpniecību, kas
palīdz precīzi saprast klienta apgaismojuma vajadzības. Savukārt, vairākus gadus rūpīgi attīstītā
sadarbība ar apgaismojuma sistēmu piegādātājiem ļauj sasniegt optimālāko cenas un kvalitātes
balansu. Analizējot starptautisko pieredzi, uzskatu, ka RCG Lighthouse piedāvātais risinājums
uzņēmējiem ir ļoti izdevīgs, un šī pakalpojuma nodrošinātais izmaksu samazinājums dod tūlītēju
pozitīvu ietekmi uz RCG Lighthouse klienta peļņas rādītājiem".
Kā zināms, energoefektivitāte ir viens no Eiropas Savienības Enerģētikas politikas „20-20-20”
mērķiem, kurā rezultātā Latvijai šogad jāievieš Energoefektivitātes direktīva. Kamēr atsevišķi nozares
pārstāvji pauduši viedokli, ka direktīvas rezultātā būs jāceļ tarifi, SIA „RCG Lighthouse” ar savu
„apgaismojumu kā ārpakalpojumu” piemēru ļoti uzskatāmi pierāda, ka energoefektivitāti var uzlabot
ne tikai bez tarifu kāpuma, bet pat radot klientiem vairākus ieguvumus. Šādu pieeju jau novērtējuši
vairāki uzņēmumi rūpniecības un tirdzniecības sektorā.
„FlyCap” investīcijas palīdzēs SIA „RCG Lighthouse” uzstādīt klientiem apgaismojuma sistēmas
aptuveni 1 miljona EUR vērtībā, kas radīs vairāk nekā 5,5 miljonu kWh/gadā samazinājumu. Atbilstoši
Latvijas CO2 emisijas faktoram tas ir vairāk nekā 2 200 tonnu CO2/gadā samazinājums, kas
salīdzināms ar 1 300 automašīnu radīto CO2 gada laikā.

Par „FlyCap”:
KS „FlyCap Investment Fund I AIF” ir alternatīvais riska kapitāla fonds, kas pārvalda EUR 10,5 miljonu
lielu fondu, kura lielākais investors ir Latvijas Garantiju aģentūra, 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, IT,
tehnoloģijas, medicīnu, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Fonds iegulda gan jau

esošos uzņēmumos, kuriem biznesa apgrozījums var sasniegt miljonus, gan arī startup 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 LGA:
SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) ir pilna spektra attīstības finanšu institūcija, kas palīdz
uzņēmējiem piesaistīt finansējumu nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, lai sekmētu to izveidi,
izaugsmi un darbības paplašināšanos. LGA izsniedz kredīta garantijas, sniedz mezanīna aizdevumus,
apdrošina eksporta darījumu riskus, kā arī netieši ar finanšu starpnieku piesaisti sniedz riska kapitāla
finansējumu un mikroaizdevumus.
Kontakti
„FlyCap”: Jānis Liepiņš, partneris, +371 29 136 038, janis.liepins@flycap.lv, www.flycap.lv
SIA „RCG Lighthouse”: Kaspars Osis, valdes priekšsēdētājs, +371 27 878 302,
kaspars@rcg-lighthouse.eu, www.rcg-lighthouse.eu

