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BaltCap Private Equity Fund III 

Vieta:      Regioninis 

Projekto numeris:     51009 

Verslo sektorius:     Privataus kapitalo fondai 

Pranešimo rūšis:     PRIVATUS 

Aplinkosaugos kategorija:   FI 

Numatoma valdybos posėdžio data: 2019 m. liepos 10 d. 

Statusas: koncepcija peržiūrėta, laukiama galutinio peržiūrėjimo 

 
Projekto apibūdinimas 
Privataus kapitalo įsipareigojimas „BaltCap Private Equity Fund III“ (toliau – Fondas) 
naudai. 
 
Projekto tikslai 
Fondo tikslas – iš investicijų nuosavo kapitalo ir kvazinuosavo kapitalo forma į mažos 
ir vidutinės kapitalizacijos įmones, esančias daugiausia Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje,  
gauti ilgalaikį kapitalo prieaugį.  
 
Poveikis pereinamajam laikotarpiui 
Projektas padės sukurti geresnes privataus kapitalo pasiekiamumo Baltijos šalyse 
galimybes, kas stiprins finansinės sistemos ir įmonių sektoriaus atsparumą, bei 
padės skatinti privačias ir verslo iniciatyvas. Be to, tikimasi, kad Fondas padidins jo 
portfeliui priklausančių įmonių konkurencingumą.  
 
Informacija apie klientą 
USALDUSFOND BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND III 
Fondą valdys „OÜ BaltCap Private Equity Fund III“ vadovybė, konsultuos „AS 
BaltCap“. 
 
Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas 
35 000 000,00 EUR 
Iki 25 mln. EUR dydžio privataus kapitalo įsipareigojimas Fondo naudai ir iki 10 mln. 
EUR potencialus įsipareigojimas į pasyviąją papildomą investicinę priemonę.  
 
Bendra projekto kaina 
125 000 000,00 EUR 
Bendra Fondo siekiamų įsipareigojimų suma – iki 125 mln. EUR. 
 
Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas 
Projektas priskirtas FI kategorijai (ESP 2014). Bus reikalaujama, kad Fondas 
laikytųsi 2-ojo, 4-ojo bei 9-ojo ERPB reikalavimo veiklai, priimtų ir įdiegtų ERPB 
aktyviai valdomų fondų aplinkosaugos ir socialinės padėties valdymo procedūras bei 
kasmet pateiktų Bankui aplinkosaugos ir socialinės padėties ataskaitas.   
 
Techninis bendradarbiavimas 
Nėra.  
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Įmonės kontaktiniai duomenys 
„AS BaltCap“ 
Telefonas +372 665 0280  
El. paštas: info@baltcap.com 
www.baltcap.com 
   
Verslo galimybės 
Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę. 
 
Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje 
EBRD viešieji pirkimai; tel. +44 20 7338 6794 
El. paštas: procurement@ebrd.com 
 
Bendro pobūdžio paklausimai 
Jei turite klausimų dėl ERPB projektų, nesusijusių su viešaisiais pirkimais, siūlome 
kreiptis 
tel. +44 20 7338 7168; el. paštu projectenquiries@ebrd.com 
 
Informacijos viešinimo politika (IVP) 
Informacijos viešinimo politika (IVP) nustato, kaip ERPB skelbia informaciją ir 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, norėdamas užtikrinti geresnę 
informacijos sklaidą ir jo strategijos, politikos bei veiklos supratimą. Apsilankykite 
Informacijos viešinimo politikai skirtame puslapyje, į kurį pateksite paspaudę toliau 
pateikiamą nuorodą ir kuriame rasite informaciją apie tai, kaip gauti valdybos 
ataskaitą apie viešojo sektoriaus projektus. 
Informacijos viešinimo politika  
 
Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM) 
Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM) atlieka ERPB atskaitingumo 
mechanizmo funkciją ir suteikia galimybę nešališkai išnagrinėti fizinių asmenų bei 
organizacijų skundus dėl ERPB finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendinant kilo 
įtarimų, kad buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala aplinkai ir (arba) 
visuomenei. 

Informaciją apie tai, kaip pateikti skundą, rasite interneto svetainės puslapyje Skundų 
dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas. Į visus klausimus, kurie jums galėtų kilti dėl 
skundo pateikimo ir jo registracijos bei atitikimo SPNM reglamento kriterijams, jums 
atsakys SPNM pareigūnas (pcm@ebrd.com). 
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