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DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) lūkesčiai dėl
uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Bendrovė,
„Invega“) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuluojami
orientuojantis į ilgalaikę įmonės veiklos perspektyvą. Raštas atnaujinamas ne rečiau nei kas
ketverius metus. Jis turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį planą. Raštas
nėra teisinis įpareigojimas, jis skirtas bendradarbiavimui tarp Bendrovės ir Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos skatinti.
Raštu Ekonomikos ir inovacijų ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės
ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausia privalo
vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininko priimtais
sprendimais ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis
protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.
Bendrovė Rašte išdėstytus lūkesčius mutatis mutandis turėtų taikyti pavaldžiosiose
bendrovėse ir paskesnių eilių pavaldžiosiose bendrovėse.
BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA
Bendrovės pagrindinė veikla yra:
- skatinamųjų Finansų inžinerijos ir finansinių priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius
fondus ir fondų fondus, valdymas ir (ar) įgyvendinimas;
- subsidijų ir dotacijų, kuriomis prisidedama prie įgyvendinamų skatinamųjų finansinių
priemonių, verslo subjektams teikimas;
- neišvystytų ar mažai išvystytų verslo finansavimo rinkos segmentų vystymosi skatinimas;
- Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos
administravimas;
- ekstremaliųjų situacijų sukeltų problemų verslo finansavimo srityje sprendimo priemonių
įgyvendinimas.
„Invega“ yra valstybės valdoma bendrovė, finansų įstaiga pagal Lietuvos Respublikos
finansų įstaigų įstatymą, nacionalinė plėtros įstaiga pagal Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros
įstaigų įstatymą ir garantijų institucija pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą.
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VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS
Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad Bendrovė, vykdydama skatinamojo
finansavimo veiklą verslo ir ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo, plėtros srityse, įskaitant
inovacijas ir portfelinių garantijų teikimą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir
perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse, teikdama dotacijas
ir (arba) subsidijas, kuriomis prisidedama prie įgyvendinamų skatinamųjų finansinių priemonių, ir
įgyvendindama priemones, kuriomis prisidedama prie ekstremaliųjų situacijų sukeltų verslo
finansavimo problemų sprendimo, veiks lanksčiai ir efektyviai, atliepdama ekonomikos
transformacijos ir darnios plėtros principus, ir orientuosis į Bendrovės teikiamų paslaugų gavėjų
poreikius, patvirtintus išankstiniais (ex-ante) vertinimais, atsižvelgdama į regionuose veikiančio
verslo veiklos specifiškumą, socialinio verslo bei eksportuojančių įmonių poreikius.
BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI
Ilgalaikė nauda akcininkui. Kadangi Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos tikslas yra
ne pelno siekimas, o tinkamas jai perduotos funkcijos – vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą –
įgyvendinimas, Bendrovės valdymo organai turi formuoti Bendrovės strategijos tikslus
atsižvelgdami į tai, kad:
bendrovės veikla būtų nenuostolinga (ROE > 0);
būtų sukurtas ir nuo 2021 m. pradėtų veikti Inovacijų skatinimo fondas, pradiniame etape
apimantis 2 finansines priemones:
- „Akceleratorius 2“;
- tiesiogines paskolas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektams
„Perspektyva“.
Būtų sukurtos naujos finansinės priemonės:
skolinės finansinės priemonės:
tiesioginės „Invegos“ paskolos verslui ir verslo obligacijų bendrasis finansavimas – 2022
m.;
skolos fondų finansavimo priemonė – 2023 m.;
garantijų finansinės priemonės:
garantijos obligacijų investuotojams – 2021 m.;
kontraktinės (sandorio įvykdymo užtikrinimo) garantijos – 2021 m.;
kitos priemonės:
koinvesticinis fondas žaliosioms inovacijoms – 2021 m.;
labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių išleistų vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių
popierių biržą skatinimas – 2021 m.;
prekybos kredito draudimo agentūros įsteigimas – 2023 m.
Finansinėms priemonėms bei subsidijų ir dotacijų priemonėms (be garantinių priemonių)
įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas per 2021–2024 m. būtų ne mažesnis kaip 133 mln. Eur.
Suteiktų įvairių rūšių garantijų mastas per 2021–2024 m. būtų ne mažesnis kaip 297 mln.
Eur.
Fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros
fondo“ įgyvendinamų priemonių galutiniams naudos gavėjams išmokėtų lėšų suma 2023 m.
pabaigoje būtų ne mažesnė kaip 183,39 mln. Eur.
Privačių investicijų per 2021–2024 m. būtų pritraukta ne mažiau kaip 547 mln. Eur.
Atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas, kaip gerinti
valdyseną, Bendrovė turi siekti, kad Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo
metinėse ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu.
Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė įgyvendina vieną iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vykdomos politikos prioritetų – remti verslą Lietuvoje. Bendrovės
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vykdomos pagrindinės veiklos tikslas yra ne pelno siekimas, o jai tinkamas perduotos funkcijos –
skatinamųjų finansinių priemonių bei subsidijų ir dotacijų, kuriomis prisidedama prie įgyvendinamų
skatinamųjų finansinių priemonių, – įgyvendinimas.
Pažangi bendrovė. Kaip garantijų institucija, finansų įstaiga ir nacionalinė plėtros įstaiga,
Bendrovė turi būti patikima ir finansiškai pajėgi vykdyti prisiimamus įsipareigojimus, taip pat turi
būti pažangi organizacija, kurios verslo skatinimo sprendimai sukuria reikšmingą vertę šalies
ekonomikai. Bendrovė turėtų orientuotis į naujų novatoriškų rizikos kapitalo priemonių kūrimą ir
išplėsti garantinių ir paskolų priemonių pasiūlą pagal naujausius rinkos poreikius. Bendrovės
įgyvendinamos priemonės, be kita ko, turėtų prisidėti prie ES žaliojo kurso tikslų, skatinti verslo
investicijas šalies ekonominės plėtros sumaniosios specializacijos prioritetinėse srityse, ypač
sveikatos technologijų ir biotechnologijų; naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų
(pramonės skaitmeninimas ir robotizacija); informacinių ryšio technologijų (dirbtinis intelektas,
didieji duomenys).
Efektyvi ir skaidri veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvų ir geriausią valdymo praktiką
atitinkantį valdymą, optimizuoti ir automatizuoti priemonių administravimo procesus. Bendrovėje
turi būti įdiegtos pažangios korupcijos prevencijos ir interesų konfliktų valdymo priemonės.
Bendrovė turi didinti pritrauktų privačių lėšų mastą, veiksmingai skatindama tiek esamus,
tiek ir naujus finansų tarpininkus aktyviai dalyvauti įgyvendinant „Invegos“ administruojamas
priemones. Taip pat Bendrovė turi siekti, kad, įgyvendinant jos administruojamas priemones,
aktyviomis partnerėmis taptų tarptautinės finansų įstaigos, tokios kaip Europos rekonstrukcijos ir
plėtros bankas, Europos investicijų fondas ir kt.
Bendrovė sieks plėtoti lankstumą ir kūrybiškumą, ypač susiklosčius nestandartinėmis
aplinkybėms.
Klientų aptarnavimo kokybė. Bendrovė užtikrins aukštus klientų aptarnavimo standartus:
malonų darbuotojų elgesį, kompetentingumą, paslaugumą, pagarbą klientui. Bendrovė turi siekti,
kad jos teikiamų paslaugų kokybė atitiktų kliento lūkesčius. Vidutinis metinis klientų
pasitenkinimas „Invegos“ teikiamomis paslaugomis būtų ne mažesnis nei 9 balai.
Rizikos valdymas. Bendrovės veiklos rizikos bus laiku ir sistemingai įvertinamos ir
subalansuotai valdomos, bus užtikrinamas kokybiškas procesų valdymas, taip pat numatoma
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas strategija ir procedūros.
Socialinė atsakomybė. Bendrovė turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas
atitinkantį darbo užmokestį, naudoti šiuolaikiškas motyvavimo sistemas, toliau kurti ir vystyti
patrauklią darbo aplinką, kuri skatintų darbuotojų įsitraukimą.
ATSKAITOMYBĖ
Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Bendrovė turi teikti akcininkui Bendrovės įstatų,
metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų,
auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, valdybos pasiūlymų visuotiniams
akcininkų susirinkimams ar atsiliepimų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal
įstatymus, taip pat kitų Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas, valdybos posėdžių
protokolus ir su jais susijusią medžiagą, Bendrovės veiklos strategiją, informaciją apie esminius
įvykius ir esamas rizikas.
Bendrovės valdymo organai turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Ekonomikos ir inovacijų
ministerija tikisi, kad Bendrovės valdymo organai pagal kompetenciją iš anksto informuos ne tik
apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius
sprendimus:
- Bendrovės vadovo pasikeitimą;
- potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
- potencialius teisminius ginčus;
- galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
- grupės darbuotojų atleidimo grėsmę;
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- planuojamą stambų įsigijimą ar pardavimą;
- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- pranešimus spaudai, kuriuos turėtų komentuoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
atstovai;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- planuojamą paramos teikimą;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė

Aušrinė Armonaitė
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