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Pasirašytas sandoris tarp UAB Altechna akcininkų. Papildomai investuoja
plėtros kapitalo fondas LitCapital
Optikos technologijų įmonės UAB Altechna akcininkai pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią
plėtros kapitalo fondas LitCapital didina savo investiciją į įmonę. Užbaigus sandorį fondas valdys 100% UAB
Altechna akcijų. Įmonės steigėjas dr. Gintas Šlekys ir kiti akcininkai toliau investuos ir koncentruosis į kitų jiems
priklausančių ir su Altechna nekonkuruojančių lazerinių taikymų įmonių valdymą, plėtrą ir vystymą. Pritrauktas
papildomas kapitalas bendrovei leis įgyvendinti itin ambicingus plėtros planus bei leis dar sparčiau augti.
Šarūnas Šiugžda, LitCapital vadovaujantis partneris teigė, kad UAB Altechna yra inovatyvi optikos technologijų
įmonė, kuri jau ilgą laiką demonstruoja tvarų ir nuoseklų augimą. Rinkoje šiandien turime labai mažai panašių
įmonių su tokia technologine kompetencija, pažangiausiomis technologijomis bei automatizuotomis gamybinių
procesų valdymo sistemomis. UAB Altechna puikiai geba sukurti ir palaikyti ilgalaikius verslo ryšius su savo
klientais – gerai žinomais pasauliniais optinių ir lazerinių sistemų gamintojais. Labai nuoširdžiai dėkojame dr.
Gintui Šlekiui ir jo broliams Alfredui ir Petrui už ilgametį akcininkų darbą kuriant ir auginant UAB Altechna
komandą, verslą, kuriant technologijas. Dabar įmonė yra pasiruošusi žengti dar keletą svarbių žingsnių. Šis
akcininkų pasikeitimas neturės įtakos įmonės strategijai – Altechna ir toliau aktyviai investuos į įmonės
personalą, naujausias technologijas, technologinės įrangos įsigijimą, klientų aptarnavimo ir tiekimo grandinės
valdymą.
Sudarant susitarimą, įmonės steigėjus atstovavo advokatų kontora „Walless“. Fondą atstovavo advokatų
kontora „TGS Baltic“.
UAB Altechna yra optikos technologijų įmonių grupė, sėkmingai veikianti daugiau nei 25 metus. Grupę sudaro
UAB Altechna, kuri tiekia ir gamina optinius komponentus ir UAB Altechna Coatings, kuri vysto optinių dangų
technologijas. Grupės gaminami optiniai komponentai ir optinės dangos, yra naudojamos optinių ir lazerinių
sistemų gamyboje bei tiekiamos klientams visame pasaulyje. Eksportas sudaro daugiau nei 80% bendrovės
pardavimų. Įmonė 2019 m. gavo 10.6 mln. EUR pajamų ir uždirbo 0.8 mln. EUR ikimokestinio pelno. Šiemet
planuojama gauti 11.5 mln. EUR pajamų ir uždirbti 1.6 mln. ikimokestinio pelno.
LitCapital yra nepriklausoma privataus kapitalo investicijų valdymo įmonė, kuri buvo įsteigta 2010 m. ir šiuo
metu valdo du plėtros kapitalo fondus: EUR 25 M dydžio fondą Litcapital I KŪB, kuris buvo įsteigtas pagal
JEREMIE programą, kartu su Europos Investicijų Fondu (EIF); bei EUR 34M LcX Opportunity Fund, kuris veiklą
pradėjo 2019 gruodžio mėn., gavus Lietuvos banko fondų valdymo licenciją. Šis fondas yra įsteigtas kartu su
INVEGA.
Daugiau informacijos: Šarūnas Šiugžda, „LitCapital“ vadovaujantysis partneris, tel. +370 68257244, e-mail
sarunas.siugzda@litcapital.lt, www.litcapital.lt
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