
1.4. Summary In Lithuanian (Santrauka)

1.4.1. Įvadas ir perspėjimai
Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis 
vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)
„VIRŠI-A“ akcijos, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo 
numeris (ISIN): LV0000101848.

Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, 
įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI)
Emitento įmonės pavadinimas yra akciju sabiedrība „VIRŠI-A“. 
Emitentas yra Latvijoje įsteigta akcinė bendrovė, veikianti pagal 
Latvijos įstatymus, 1995 m. sausio 6 d. įregistruota Komerciniame 
registre numeriu 40003242737. Emitento buveinės adresas yra 17 
Kalna g., Aizkraukle, Aizkrauklės savivaldybė, Aizkrauklės rajonas, 
LV-5101, Latvija. Emitento el. pašto adresas – birojs@virsi.lv, telefono 
Nr. +371 65133677. Jo juridinio asmens identifikatorius (LEI) – 
213800DMDEDIDNEAOR80.

Prospektą tvirtinančios kompetentingos institucijos 
tapatybė ir kontaktiniai duomenys
Prospektą patvirtino Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija kaip 
kompetentinga institucija. Latvijos Finansų ir kapitalo rinkos komisijos 
adresas yra 1 Kungu g., Ryga, LV-1050, el. paštas: fktk@fktk.lv, 
telefono Nr. +371 67774800.

Prospekto patvirtinimo data
Šis prospektas buvo patvirtintas 2021 m. spalio 19.

Perspėjimai
Santrauka parengta pagal Reglamento (ES) 2017/1129 7 straipsnį ir 
turėtų būti traktuojama kaip Prospekto įvadas. Bet kokį sprendimą 
investuoti į Siūlomas akcijas investuotojas turėtų priimti išnagrinėjęs 
visą Prospektą. Investavimas į Siūlomas akcijas susijęs su rizika ir 
investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį. Jei 
teisme pateikiamas ieškinys, susijęs su šiame Prospekte pateikta 
informacija, pagal nacionalinę teisę iš investuotojo ieškovo gali būti 

pareikalauta padengti Prospekto vertimo prieš pradedant teisminį 
procesą išlaidas. Civilinė atsakomybė dėl šios santraukos taikoma 
tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant bet kokį jos 
vertimą, tačiau tik tais atvejais, kai santrauka yra klaidinanti, netiksli 
ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, arba 
kai joje, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama 
pagrindinė informacija, padedanti investuotojams apsvarstyti, ar 
investuoti į tokius vertybinius popierius.

1.4.2. Pagrindinė informacija apie 
Emitentą

Kas yra vertybinių popierių emitentas?
Emitentas yra akciju sabiedrība „VIRŠI-A“, Latvijoje įsteigta akcinė 
bendrovė, veikianti pagal Latvijos įstatymus. Emitento buveinės 
adresas yra 17 Kalna g., Aizkraukle, Aizkrauklės savivaldybė, 
Aizkrauklės rajonas, LV-5101, Latvija, o jo juridinio asmens 
identifikatorius (LEI) yra 213800DMDEDIDNEAOR80. Emitentas 
įregistruotas Komerciniame registre, registracijos numeris 
40003242737.
Pagrindinė Emitento veikla - mažmeninė prekyba automobilių 
degalais specializuotose parduotuvėse (NACE 47.30) ir didmeninė 
prekyba degalais, kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru bei susijusiais 
produktais (NACE 46.71). Emitentas yra Grupės patronuojančioji 
bendrovė. Emitentas parduoda platų degalų produktų asortimentą 
mažmeniniams ir didmeniniams klientams. Pagrindiniai degalų 
produktai yra benzinas, dyzelinas, suskystintos naftos dujos (SND) 
ir suslėgtos gamtinės dujos (SGD). Emitentas degalinėse taip pat 
prekiauja kasdienio vartojimo prekėmis, tokiu kaip maistas, kava, 
gėrimai ir tabako gaminiai. Be to, dukterinė bendrovė SIA „VIRŠI 
Renergy“ savo verslo klientams siūlo elektrą ir gamtines dujas.
Šio Prospekto sudarymo dieną toliau nurodyti Akcininkai valdo 
daugiau kaip 5 proc. viso Emitento akcinio kapitalo ir yra laikomi 
pagrindiniais Emitento akcininkais:

Akcininko vardas, pavardė Turimų akcijų skaičius Dalis
Tiesiogiai ar netiesiogiai 
Akcininką kontroliuojantis 
asmuo

Jānis Riekstiņš 3,178,840 23,8 % Nėra

Jānis Rušmanis 3,151,960 23,6 % Nėra

Ruta Plūme 3,151,960 23,6 % Nėra

Ilgvars Zuzulis 1,936,480 14,5 % Nėra

Andris Priedītis 1,936,480 14,5 % Nėra

Iš viso 13,355,720 100,0 %

Kiek Emitentui žinoma, nė vienas iš pagrindinių Akcininkų tiesiogiai 
ar netiesiogiai nekontroliuoja Emitento. Emitentui nėra žinoma apie 
jokius susitarimus, dėl kurių veikimo vėliau gali pasikeisti Bendrovės 

kontrolė. Be to, Bendrovei nėra žinoma apie jokius susitarimus dėl 
bendros kontrolės tarp jos Akcininkų.

 VIRŠI IPO Prospectus |  27

mailto:birojs%40virsi.lv?subject=
mailto:fktk%40fktk.lv?subject=


Emitento Valdybą sudaro trys nariai. Duomenys apie kiekvieną 
valdybos narį pateikiama žemiau pateiktoje lentelėje.

Vardas, pavardė Pareigos Paskyrimo data Kadencijos pabaiga

Jānis Vība
Generalinis direktorius, Valdybos 
pirmininkas, turintis teisę vienas 
atstovauti

2019-07-22 2024-07-22

Vita Čirjevska Valdybos narė, turinti teisę viena 
atstovauti 2021-04-13 2026-04-13

Linda Prūse Valdybos narė, turinti teisę viena 
atstovauti 2021-04-13 2026-04-13

Emitento Stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai. Duomenys apie 
kiekvieną stebėtojų tarybos narį pateikiami žemiau lentelėje.

Vardas, pavardė Pareigos Paskyrimo data Kadencijos pabaiga

Jānis Riekstiņš Stebėtojų tarybos pirmininkas 2021-04-13 2026-04-13

Jānis Rušmanis Stebėtojų tarybos pirmininko 
pavaduotojas 2021-04-13 2026-04-13

Andris Priedītis Stebėtojų tarybos narys 2021-04-13 2026-04-13

Silva Skudra Stebėtojų tarybos narė 2021-04-13 2026-04-13

Ivars Blumbergs Stebėtojų tarybos narys 2021-04-13 2026-04-13

Ilgvars Zuzulis Stebėtojų tarybos narys 2021-04-13 2026-04-13

2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimu visuotinis akcininkų susirinkimas 
pasirinko akciju sabiedrība „KPMG Baltics AS“ (registracijos 
Nr. 40003235171, buveinės adresas 7 Vesetas g., Ryga, LV-1013, 
Latvija) Emitento išorės auditoriumi 2020 ir 2021 finansiniams 
metams. Akciju sabiedrība „KPMG Baltics AS“ yra Latvijos atestuotų 
auditorių asociacijos narė.

Kokia yra pagrindinė Emitento finansinė informacija?
Konsoliduotos finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. 
gruodžio 31 d., yra pirmasis Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų 
rinkinys, parengtas pagal TFAS. Grupė nerengė konsoliduotų 

finansinių ataskaitų už ankstesnius ataskaitinius laikotarpius pagal 
Latvijos visuotinai priimtus apskaitos principus (GAAP). Atsižvelgiant 
į bendrą teisinio restruktūrizavimo kontrolės pobūdį, lyginamieji 
duomenys už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo parengti taip, 
tarsi Grupė būtų sudaryta iki 2019 m. sausio 1 d. Kadangi anksčiau 
nebuvo rengiamos konsoliduotos finansinės ataskaitos, šiose 
konsoliduotose finansinėse ataskaitose nepateikiama jokių pirmųjų 
TFAS konsoliduotų finansinių ataskaitų ir ankstesnių GAAP atskirų 
finansinių ataskaitų suderinimo.
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Pasirinktos Grupės konsoliduotos pajamų (nuostolių) ataskaitos (tūkst. EUR)

Metai, pasibaigę gruodžio 31 d. Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs birželio 
30 d.

2019 2020 2020 2021

neaudituota audituota nepežiūrėta peržiūrėta

Grynoji pardavimo kaina 187,022 171,431 80,532 96,836

Pardavimo savikaina (166,858) (150,095) (70,553) (85,004)

Bendrasis pelnas 20,164 21,336 9,979 11,832

Pardavimo išlaidos (14,274) (14,146) (6,884) (7,993)

Administracinės išlaidos (1,779) (1,903) (936) (1,022)

Kitos veiklos pajamos 46 187 33 28

Kitos veiklos išlaidos (339) (800) (311) (85)

Veiklos rezultatai 3,818 4,674 1,881 2,759

Finansinės pajamos 9 15 10 106

Finansinės išlaidos (270) (500) (257) (241)

Pelnas iki mokesčių 3,557 4,189 1,633 2,624

Ataskaitinių metų pajamų 
mokestis (3) (2) - -

Ataskaitinio laikotarpio 
grynasis pelnas 3,554 4,187 1,633 2,624

Pasirinktos grupės konsoliduotos balanso ataskaitos (tūkst. EUR)

Sausio 1 d. Metai, pasibaigę gruodžio 31 d.
Šešių mėnesių 
laikotarpis, pasibaigęs 
birželio 30 d.

2019 2019 2020 2021

neaudituota  neaudituota  audituota peržiūrėta

Iš viso ilgalaikio turto 37,621 50,904 54,423 56,014

Iš viso trumpalaikio turto 18,465 21,086 18,403 26,435

Iš viso turto 56,086 71,991 72,826 82,449

Bendras nuosavas 
akcininkų kapitalas 27,253 32,551 36,621 38,758

Iš viso ilgalaikių 
įsipareigojimų 9,244 17,682 17,855 19,573

Iš viso trumpalaikių 
įsipareigojimų 19,589 21,758 18,350 24,118

Iš viso įsipareigojimų 28,834 39,440 36,205 43,691

Iš viso įsipareigojimų 
ir akcininkų nuosavo 
kapitalo

56,086 71,991 72,826 82,449

 VIRŠI IPO Prospectus |  29



Grupės konsoliduotų pinigų srautų ataskaitų santrauka (tūkst. EUR)

Pinigų srautai iš 
pagrindinės veiklos

Metai, pasibaigę gruodžio 31 d. Šešių mėnesių laikotarpis, pasibaigęs birželio 
30 d.

2019 2020 2020 2021

 neaudituota audituota nepežiūrėta peržiūrėta

Pinigų srautai ir pinigų 
ekvivalentai metų 
pradžioje

2,876 2,954 2,954 3,677

Grynieji pinigų srautai iš 
pagrindinės veiklos 7,662 7,455 2,801 4,542

Grynieji pinigų srautai, 
gaunami iš investicinės 
veiklos

(8,450) (6,479) (1,926) (3,236)

Grynieji pinigų srautai iš 
finansinės veiklos 866 (253) (152) 1,291

Pinigų srautai ir pinigų 
ekvivalentai metų 
pabaigoje

2,954 3,677 3,677 6,273

Ataskaitinių metų 
grynieji pinigų srautai 78 722 723 2,597

Kokios yra pagrindinės rizikos, būdingos Emitentui?
Makroekonominė ir visuotinių tendencijų rizika. Emitento veiklai 
ir finansinei būklei didelę įtaką daro makroekonominės sąlygos 
Latvijoje ir visame pasaulyje, įskaitant, bet nepasiribojant, BVP augimą, 
vyriausybės fiskalinę ir pinigų politiką, vartotojų išlaidas, infliacijos 
lygį, užimtumo lygį, pajamų lygį ir bendrą ekonominį tikrumą. Grupės 
veiklos rezultatams taip pat gali turėti įtakos reikšmingi degalų 
rinkos pokyčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, galimus akcizų politikos 
pokyčius, alternatyvių degalų rūšių plėtrą, naujų transporto priemonių 
pirkimo sumažėjimą, perėjimą prie elektromobilių. Makroekonominei 
ir visuotinių tendencijų rizikai įtakos turi skirtingi faktoriai, kurių 
Emitentas negali kontroliuoti. Tokia rizika kelia Emitentui pavojų, kad 
gali sumažėti vartotojų paklausa ir (arba) jis gali prarasti rinkos dalį, o 
po to pablogėti Emitento veiklos rezultatai ir finansinė būklė.
Tiekimo ir veiklos tęstinumo rizika. Emitentas labai priklausomas 
nuo bendrovės „ORLEN Lietuva“ (per jos atstovą Latvijoje SIA „ORLEN 
Latvija“) dėl kuro tiekimo, nes „ORLEN Lietuva“ valdo vienintelę 
žalios naftos perdirbimo gamyklą Baltijos šalyse. Žalios naftos ir 
žaliavų tiekimas į naftos perdirbimo gamyklą daugiauSIA priklauso 
nuo tiekimo per Būtingės naftos terminalą. Toks degalų šaltinių 
diversifikavimo trūkumas Baltijos šalyse reiškia, kad jei sutriktų 
įprastinė SIA „ORLEN Latvija“, „ORLEN Lietuva“ arba Būtingės naftos 
terminalo veikla, Emitentui kiltų laikino degalų trūkumo rizika. Taip 
pat Emitentas gali patirti didelį degalų tiekimo sumažėjimą, jei būtų 
nutrauktas arba pasibaigtų bendradarbiavimas su SIA „ORLEN 
Latvija“. Nors yra alternatyvių degalų tiekimo šaltinių, Emitentui gali 
nepavykti laiku ar priimtinomis sąlygomis gauti degalų iš alternatyvaus 
šaltinio. Nutraukus degalų tiekimą, gali sumažėti Emitento 
parduodamų degalų kokybė ir kiekis, o tai gali turėti reikšmingos 
neigiamos įtakos Emitento verslui.
Rizika, kylanti dėl perėjimo prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos. Perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos gali turėti įtakos Emitento 
verslui, finansinei būklei ar reputacijai. Perėjimas kelia riziką dėl 
besikeičiančios politikos, teisės aktų, mokesčių, vartotojų elgsenos 
modelių, technologijų ir Emitento reputacijos. Tikėtina, kad Emitentas 
susidurs su didesnėmis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
išlaidomis dėl sugriežtintų aplinkosaugos taisyklių.

Be to, ES priėmė Europos žaliąjį kursą ir siekia pasiekti 2050 m. 
tikslą tapti neutralus klimatui. Europos Komisijos priimta politika 
apima pasiūlymus taikyti prekybą apyvartiniais taršos leidimais 
naujiems sektoriams, didinti atsinaujinančiosios energijos naudojimą 
ir energijos vartojimo efektyvumą, sparčiau diegti mažai taršias 
transporto rūšis, jų infrastruktūrą ir jiems skirtus degalus, suderinti 
mokesčių politiką su Europos žaliojo kurso tikslais, imtis priemonių 
užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui ir numatyti priemones 
natūraliems anglies dioksido absorbentams išsaugoti ir plėsti.
Emitento verslo modeliui didelę įtaką daro tokios politikos 
įgyvendinimas, nes dėl jos gali sumažėti neatsinaujinančių energijos 
šaltinių vartojimas. Norėdamas išlaikyti savo verslą, Emitentui gali 
tekti diversifikuoti savo verslo modelį. Bet koks nesugebėjimas 
efektyviai valdyti Emitento verslo atsižvelgiant į tokį perėjimą prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos arba jo verslo 
modelio keitimą, siekiant prisitaikyti prie tokio perėjimo, gali turėti 
reikšmingą neigiamą poveikį Emitento verslui, finansinei būklei ir 
veiklos rezultatams.
Verslo diversifikavimo rizika. Praeityje Emitentas patyrė EBITDA 
augimą, ir nors Emitentas mano, kad yra gerai pasirengęs toliau 
generuoti didelius EBITDA augimo rodiklius, negalima užtikrinti, 
kad šis augimas bus tvarus ir kad Emitentas ir toliau patirs 
reikšmingą didesnį nei rinkos EBITDA augimą ar apskritai kokį 
nors augimą. Emitento verslo modeliui didelę įtaką daro vykdoma 
aplinkosaugos politika, o ateityje gali būti imtasi tolesnių priemonių, 
kuriomis siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir padidinti 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Norėdamas išlaikyti savo 
verslą, Emitentui gali tekti toliau diversifikuoti savo verslo modelį.
Priklausomybė nuo su IT susijusios rizikos. Emitentas yra 
priklausomas nuo to, kaip efektyviai ir nepertraukiamai veikia kelios 
informacijos ir ryšių sistemos, įskaitant apskaitos sistemą. Emitentas 
gali susidurti su sunkumais vykdydamas savo veiklą arba rengdamas 
būtiną valdymo ir apskaitos informaciją dėl esamų užsakomųjų 
paslaugų susitarimų nutraukimo arba vėlavimo įdiegti bet kokią 
svarbią naują sistemą, taip pat esamų sistemų gedimo ar veikimo 
sutrikimų, sukeltų dėl technologinių gedimų, programinės įrangos 
klaidų, kibernetinių problemų ir kitų kenkėjiškų programų.
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1.4.3. Pagrindinė informacija apie 
vertybinius popierius

Kokios yra pagrindinės vertybinių popierių savybės?
Visos Akcijos, (taip pat, Siūlomos akcijos) yra paprastosios pareikštinės 
nematerialiosios akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 
0,50 EUR. Akcijos bus užregistruotos „Nasdaq CSD“ rezervuotu 
ISIN numeriu LV0000101848 po šio Prospekto patvirtinimo ir prieš 
Siūlymo laikotarpio pradžią, ir bus laikomos nematerialia forma. Akcijų 
sertifikatai nebuvo ir nebus išduodami. Akcijos išreikštos eurais ir 
joms taikomi Latvijos įstatymai.
Prospekto sudarymo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 
6,677,860 EUR, padalytas į 13,355,720 paprastąsias pareikštines 
nematerialias akcijas. Kiekvienos akcijos nominalioji vertė yra 
0,50 EUR. Visos Akcijos yra išleistos ir visiškai apmokėtos. Akcijos 
išreikštos ir jomis bus prekiaujama eurais. Akcijoms taikomi Latvijos 
įstatymai.
Visos akcijos Akcininkams suteikia vienodas teises. Įregistravus 
Siūlomas akcijas Latvijos Komerciniame registre, Siūlomos akcijos 
suteiks tokias pačias teises kaip ir esamos Bendrovės akcijos.
Kiekviena akcija suteikia teisę gauti dividendus ir teisę jos savininkui 
dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime bei suteikia vieną balsą. 
Bendrovės likvidavimo atveju Akcininkai turi teisę į turto prieaugio 
dalį proporcingai turimų Akcijų skaičiui. Padidinus įstatinį kapitalą, 
esami Akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų Akcijų 
proporcingai visai turimų Akcijų nominaliajai vertei.
Teisė į dividendus yra vienintelė numatyta Akcininkų teisės į 
Bendrovės pelno dalį forma. Dividendai Akcininkams mokami 
proporcingai visai jiems priklausančių akcijų nominaliajai vertei. 
Dividendai mokami už visiškai apmokėtas Akcijas. Visuotinis akcininkų 
susirinkimas priima sprendimą dėl dividendų paskirstymo gavęs 
Valdybos pasiūlymą dėl dividendų paskirstymo ir Stebėtojų tarybos 
ataskaitą. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priima sprendimą 
dėl dividendų išmokėjimo datos, kuri turi būti tais pačiais finansiniais 
metais, kaip ir sprendimas dėl dividendų išmokėjimo. Dividendus 
galima apskaičiuoti ir išmokėti tik iš Bendrovės turimų lėšų. 
Dividendai mokami banko pavedimu į akcininkų sąskaitas mokėjimo 
dieną. Bendrovė praneša apie dividendų išmokėjimą per „Nasdaq 
Riga“ informacinę sistemą.
Bendrovės dividendų politiką 2021 m. liepos 28 d. patvirtino 
Visuotinis akcininkų susirinkimas. Dividendų politika įsigalios po to, 
kai Akcijos bus įtrauktos į Prekybos sąrašą, kurį turi patvirtinti Nasdaq 
Riga.
Pagal dividendų politiką Bendrovės akcininkams kaip dividendus 
numatoma išmokėti iki 20 proc. Grupės praėjusiais finansiniais metais 
uždirbto grynojo pelno. Grynojo pelno, skirto dividendams išmokėti, 
suma gali būti koreguojama atsižvelgiant į tokias aplinkybes ir 
aspektus kaip finansinė būklė, teisiniai įsipareigojimai ir atsakomybė, 
kapitalo struktūros pusiausvyra ar Emitento strateginiai tikslai. Grynąjį 
pelną, likusį po dividendų išmokėjimo, Bendrovė pasilieka tolesnėms 
investicijoms ir verslo plėtrai.
Tos pačios procedūros ir teisės, susijusios su dividendų išmokėjimu, 
taikomos tiek Latvijos rezidentams, tiek nerezidentams. Bendrovės 
išmokėti dividendai apmokestinami pagal Latvijos teisės aktų 
reikalavimus ir taip pat gali būti apmokestinami Akcininko mokesčių 
rezidavimo šalyje.

Kur bus prekiaujama Akcijomis?
Sėkmingo siūlymo atveju Akcijomis bus prekiaujama „Nasdaq Riga 
First North“ biržoje.
„Nasdaq Riga First North“ yra daugiašalė prekybos sistema (alternatyvi 
rinka), kurią valdo „Nasdaq Riga“. Ji neturi tokio paties teisinio statuso 
kaip reguliuojama rinka. Įmonėms, įtrauktoms į „Nasdaq Riga First 
North“ biržos sąrašus, taikomos „First North“ taisyklės, o ne teisiniai 
reikalavimai dėl įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Nebuvo ir nebus pateikta paraiška prekiauti Akcijomis jokioje kitoje 
vertybinių popierių biržoje. Tikimasi, kad prekyba Akcijomis „Nasdaq 
Riga First North“ biržoje prasidės 2021 m. lapkričio 11 d.(tiksli ar 
apytikslė data).

Kokios pagrindinės rizikos būdingos vertybiniams 
popieriams?
Mokesčių režimo rizika. Pasikeitus dabartiniam mokesčių režimui, 
taikomam Akcijų sandoriams arba dividendams Latvijoje, Akcininkams 
gali padidėti mokesčių našta. Tai gali dar labiau neigiamai paveikti 
investicijų į Akcijas grąžos normą.
Siūlymo atšaukimas. Emitentas dės visas pastangas, kad Siūlymas 
būtų sėkmingas. Nepaisant to, negalima užtikrinti, kad Siūlymas 
įvyks ir kad Potencialūs investuotojai gaus pasirašytas Akcijas arba 
kad Siūlymas nebus atidėtas. Emitentas pasilieka teisę bet kuriuo 
metu iki Siūlymo galiojimo pabaigos atidėti arba visiškai ar iš dalies 
atšaukti Siūlymą. Siūlymo atšaukimo priežastys be kita ko gali būti 
nepakankama Siūlomų akcijų paklausa, netikėtas ir reikšmingas 
ekonominės ar politinės situacijos pasikeitimas Latvijoje ar pasaulyje, 
taip pat reikšmingi pokyčiai Grupės veikloje, kurie gali turėti esminės 
įtakos jos veiklos rezultatams ar strategijai.
Galimybė paskirstyti dividendus. Emitentas yra parengęs 
dividendų politiką, kurioje nustatyti dividendų paskirstymo principai. 
Nepaisant to, Emitento galėjimas paskirstyti dividendus priklauso nuo 
to, ar yra skirstytino pelno. Be to, dėl būsimų Emitento finansavimo 
ir investicijų poreikių, ypač dėl skolų finansavimo susitarimų, tam 
tikromis aplinkybėmis Emitentui gali būti taikomi apribojimai skirstyti 
dividendus. Skolų finansavimo susitarimuose taip pat gali būti 
nustatytos sąlygos, reikalaujančios suformuoti tam tikrus rezervus ir 
atitinkamai daryti atskaitymus apskaičiuojant paskirstytiną pelną.
Akcijų kainų svyravimai ir akcijų likvidumas. Po Siūlymo Akcijų 
kainai pirmiausiai įtaką darys Akcijų pasiūla ir paklausa ir kaina gali 
smarkiai svyruoti dėl daugelio veiksnių, kurių daugumos Emitentas 
negali kontroliuoti. Negalima garantuoti, kad susiformuos aktyvi ir 
likvidi Akcijų rinka.
Akcijų vertės sumažėjimo rizika. Visuotiniam akcininkų susirinkimui 
arba neeiliniam akcininkų susirinkimui pritarus, Emitentas gali 
siekti padidinti kapitalą siūlydamas skolos vertybinius popierius 
(galbūt įskaitant konvertuojamus skolos vertybinius popierius) arba 
papildomas akcijas. Papildomų akcijų arba vertybinių popierių su 
teise konvertuoti į kapitalą, pavyzdžiui, konvertuojamąsias obligacijas, 
išleidimas susilpnintų esamų Emitento akcininkų ekonomines 
ir balsavimo teises, jei jis būtų vykdomas nesuteikiant specialių 
pasirašymo teisių esamiems Emitento akcininkams.

1.4.4. Informacija apie vertybinių 
popierių viešą siūlymą ir 
įtraukimą į prekybos Nasdaq 
Riga First North

Kokiomis sąlygomis ir terminais galiu investuoti į 
šiuos vertybinius popierius?
Siūlymo metu už Siūlymo kainą siūloma iki 1,509,121 Siūlomų akcijų 
(ir iki 226,368 papildomų Siūlomų akcijų, kurios gali būti paskirstytos 
pagal perviršinio paskirstymo galimybę).
Siūlymas siūlomas: i) viešai mažmeniniams investuotojams Latvijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje (toliau – „Mažmeninis siūlymas“) ir ii) neviešai 
kvalifikuotiems investuotojams, kaip numatyta Prospekto reglamento 
2 straipsnio e punkte, Latvijoje ir tam tikrose pasirinktose Europos 
ekonominės erdvės valstybėse narėse, taip pat kitiems pasirinktiems 
investuotojams, remiantis tam tikromis atitinkamų valstybių narių 
įstatymuose numatytomis išimtimis (toliau – „Institucinis siūlymas“).
Bendrovė „Nasdaq Riga First North“ pateiks paraišką įtraukti visas 
Bendrovės akcijas, įskaitant Siūlomas akcijas, į biržos „Nasdaq Riga 
First North“ prekybos sąrašus iki Prospekto įregistravimo. Numatoma, 
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kad prekyba Bendrovės akcijomis „Nasdaq Riga First North“ biržoje 
prasidės 2021 m. lapkričio 11 d. (tiksli ar apytikslė data). Preliminarus 
Siūlymo tvarkaraštis yra toks:

Siūlymo laikotarpio pradžia 2021 m. spalio 25 d.

Siūlymo laikotarpio pabaiga 2021 m. lapkričio 5 d.

Siūlymo kainos ir Siūlymo rezultatų paskelbimas 2021 m. lapkričio 8 d. (tiksli ar apytikslė data)

Atsiskaitymas už siūlymą 2021 m. lapkričio 10 d. (tiksli ar apytikslė data)

Pirmoji prekybos diena „Nasdaq Riga First North“ biržoje 2021 m. lapkričio 11 d. (tiksli ar apytikslė data)

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu iki Siūlymo laikotarpio 
pabaigos atidėti arba visiškai ar iš dalies atšaukti Siūlymą. Siūlymo 
atidėjimo arba atšaukimo priežastys išsamiau aprašytos šiame 
Prospekte. Apie bet kokį Siūlymo atšaukimą bus pranešta per 
„Nasdaq Riga“ informacinę sistemą ir Bendrovės interneto svetainėje 
(https://www.virsi.lv/investoriem).
Bendrovė paskyrė „AS LHV Pank“ Pasauliniu pagrindiniu valdytoju 
ir buhalterinės apskaitos tvarkytoju ir ketina sudaryti su Siūlymu 
susijusią platinimo ir paslaugų teikimo sutartį po Prospekto 
įregistravimo, kurioje, be kita ko, numatytas Pasaulinio pagrindinio 
valdytojo įsipareigojimas parduoti Siūlomas akcijas „dedant visas 
įmanomas pastangas“ ir organizuoti atsiskaitymą už Siūlymą.
Bendrovė kartu su Pasauliniu pagrindiniu valdytoju sprendimą dėl 
Siūlomų akcijų paskirstymo priims pasibaigus Siūlymo laikotarpiui 
2021 m. lapkričio 8 d. (tiksli arba apytikslė data). Siūlomų akcijų 
paskirstymas Instituciniam siūlymui ir Mažmeniniam siūlymui 
anksčiau nebuvo nustatytas. Bendrovė kartu su Pasauliniu 
pagrindiniu valdytoju savo nuožiūra nustatys galutinį paskirstymą.
Siūlomos akcijos bus paskirstytos investuotojams, dalyvaujantiems 
Mažmeniniame siūlyme, vadovaujantis šiais principais, kuriuos 
Bendrovė kartu su Pasauliniu pagrindiniu valdytoju gali pakeisti, 
atsižvelgdama į Mažmeniniame siūlyme ir Instituciniame siūlyme 
surinktų pasirašymo įsipareigojimų paskirstymą, bendrą paklausą ir 
kitas aplinkybes:
i. Grupės darbuotojams, pateikusiems pasirašymo įsipareigojimą 

Mažmeniniame siūlyme, iš viso garantuojamas pirmųjų 50 000 
pasirašytų Siūlomų akcijų skaičius;

ii. Kiekvienam investuotojui, pateikusiam per pirmąją Mažmeninio 
siūlymo savaitę (iki spalio 29 d. 16:00) pasirašymo įsipareigojimą, 
apytiksliai garantuojamas iki 100 pasirašytų Siūlomų akcijų 
skaičius. Turėdamas 100 ar daugiau akcijų, atitinkamas 
investuotojas taip pat turi teisę dalyvauti Emitento akcininkų 
skatinimo programoje. Pasirašymo įsipareigojimams, pakeistiems 
ar papildytiems po nurodyto termino, dabartinis paskirstymo 
principas bus taikomas tik Siūlomoms akcijoms, pasirašytoms 
iki nurodyto termino, su sąlyga, kad, atsižvelgiant į pirmiau 
nurodytą (i) punktą, atitinkamas Grupės darbuotojas buvo darbo 
santykiuose su Grupe 2021 m. birželio 30 d.

Perviršinio Siūlymo atveju, Bendrovė, vadovaudamasi Pasaulinio 
pagrindinio valdytojo pasiūlymu, gali nuspręsti padidinti Siūlomų 
akcijų skaičių Akcijų, kurių paskirstymas viršytas, skaičiumi, o tai 
padidintų Siūlomų akcijų skaičių iki 1,735,489 Siūlomų akcijų. Šios 
akcijos paskirstomos tarp Siūlyme dalyvaujančių investuotojų. Jei 
Siūlymas yra nepakankamai pasirašytas, Bendrovė gali atitinkamai 
sumažinti Siūlomų akcijų skaičių arba atšaukti Siūlymą.
Mažmeniniame siūlyme dalyvavusio investuotojo einamojoje 
sąskaitoje užblokuotos lėšos bus išmokėtos tokia suma, kuri atitiks 

Siūlymo kainą, padaugintą iš tokiam investuotojui nepaskirstytų Akcijų 
skaičiaus.
Bendrovė planuoja paskelbti paskirstymo proceso rezultatus per 
„Nasdaq Riga“ informacinę sistemą ir Bendrovės interneto svetainėje 
https://www.virsi.lv/investoriem 2021 m. lapkričio 8 d. (tiksli ar 
apytikslė data).
Šio Prospekto sudarymo dieną Emitento akcijų skaičius yra 
13,355,720. Siūlomų akcijų skaičius yra iki 1,735,489 (įskaitant 
perviršinio paskirstymo galimybę). Todėl sėkmingai įregistravus 
Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, Bendrovės akcijų skaičius 
bus iki 15,091,209, tačiau jei nebus keičiamas Siūlomų akcijų skaičius. 
Todėl prieš pat Siūlymą esantis Bendrovės akcijų paketas dėl Siūlymo 
bus sumažintas iki 11,50 proc.
Apskaičiuota, kad Emitento išlaidos ir mokesčiai, susiję su Siūlymu ir 
įtraukimu į prekybos sąrašą, sudarys 0,15 mln. EUR. Be to, Emitentas 
sutiko sumokėti Pasauliniam pagrindiniam valdytojui 0,28 mln. EUR, 
su sąlyga, kad bus pasirašytos visos Siūlomos akcijos (įskaitant Akcijas, 
kurių paskirstymas viršytas).
Numatoma, kad, išskaičiavus sąnaudas, grynosios Siūlymo pajamos 
bus 6,47 MEUR.

Kodėl rengiamas šis prospektas?
Pagrindinė Siūlymo priežastis – panaudoti (iš Siūlymo) surinktą 
kapitalą Grupės verslo plėtrai finansuoti, tęsti pelningą augimą ir 
užtikrinti tvirtą ilgalaikę finansinę veiklą.
Emitentas mano, kad per ateinančius metus gali būti pasiektas 
reikšmingas Grupės veiklos apimčių, rinkos dalies ir pelningumo 
augimas, jei Emitentas stiprins savo pozicijas alternatyvių degalų 
pardavimo ir elektromobilių įkrovimo sektoriuose bei optimizuos 
savo veiklos sąnaudas. Atitinkamai didžioji grynųjų pajamų dalis bus 
panaudota alternatyvių degalų tiekimo vystymui, taip pat alternatyvių 
degalų, įskaitant suslėgtas gamtines dujas, biometaną ir suskystintas 
gamtines dujas (SGD), bei elektromobilių įkroviklius, infrastruktūros 
ir platinimo kanalų plėtrai. Likusi pajamų dalis bus panaudota 
ilgalaikiam Grupės veiklos efektyvumui didinti plėtojant IT sprendimus 
ir įrengiant saulės kolektorius.
Aukščiau aprašytas pajamų panaudojimas bus įgyvendintas 
2021-2023 m. laikotarpiu. Investicijos ateinantiems metams bus 
paskirstytos pagal Emitento plėtros strategiją ir atsižvelgiant į tuo 
metu optimaliausias investavimo galimybes. Priklausomai nuo 
aplinkybių ir sąlygų ateityje, iš Siūlymo gautų lėšų panaudojimo būdas 
gali skirtis nuo aukščiau minėto plano.
Siūlymui netaikomas griežtai įpareigojantis finansinių priemonių 
išplatinimo susitarimas.
Esminių interesų konfliktų, susijusių su Siūlymu ar įtraukimu į 
prekybos sąrašą, nėra.
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