Saistību atruna
Šeit sniegtā informācija nav ieguldījumu konsultācija vai piedāvājums. Tās ir tikai vispārīgas ziņas par AS DelfinGroup
nodomu un plāniem saistībā ar iespējamo IPO procesu. Visiem lēmumiem par ieguldījumiem jābūt pamatotiem uz
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātu prospektu un profesionālu novērtējumu vai padomu.

DELFINGROUP
PAZIŅOJUMS
2021. GADA
23. MARTĀ

DelfinGroup plāno iziet Nasdaq Riga biržā
ar akciju sākotnējo publisko piedāvājumu
(IPO – Initial Public Offering)
Kas ir DelfinGroup?

Baltijas mērogā ievērojams, uz tehnoloģijām
balstīts finanšu nozares uzņēmums, kas
piedāvā patēriņa un lombarda aizdevumus un
mazlietotu preču tirdzniecību 91 filiālē visā
Latvijā un tiešsaistē. Starp konkurentiem
DelfinGroup izceļas ar visaugstākajiem
korporatīvās pārvaldības standartiem,
regulāru dividenžu izmaksu un Nasdaq Riga
biržā veiksmīgi kotētām obligācijām.
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Kas ir IPO?

Pirmreizēja akciju pārdošana biržā, kas
ļauj ikvienam kļūt par uzņēmuma
akcionāru, sniedz iespēju nopelnīt no akciju
cenas kāpuma, uzņēmumam veiksmīgi
augot, kā arī saņemt dividendes.
DelfinGroup dividenžu politika paredz
dividenžu izmaksu 4× gadā.

IPO
RAKSTURLIELUMI

Pierakstieties papildu jaunumiem par IPO delfingroup.lv
Kad?

2021. gada laikā.

Kur?

Nasdaq Riga Baltijas
Oficiālajā sarakstā
(regulētais tirgus).

Cik daudz?

Izlaižamo akciju daudzumu un cenu paziņosim pirms
IPO un norādīsim prospektā (pieejams, kad reģistrēts).

Kā?

Lai kotētu akcijas Nasdaq Riga biržā, DelfinGroup
sadarbojas ar atzītiem kapitāla tirgus konsultantiem
LHV un Eversheds Sutherland Bitāns.
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Kāpēc?

DelfinGroup plāno piesaistīt papildu kapitālu,
lai uzlabotu konkurētspēju patēriņa
kreditēšanas segmentā Latvijā. Pašu kapitāla
pieaugums ļaus sniegt labākus pakalpojumus
un samazinās finansējuma izmaksas.
Ar mērķtiecīgiem IT ieguldījumiem DelfinGroup
uzlabos pozīcijas, lai turpinātu stabilo izaugsmi
un palielinātu uzņēmuma vērtību ilgtermiņā.

Zīmoli

SVARĪGĀKĀ
INFORMĀCIJA PAR
DELFINGROUP

91 filiāle
38 pilsētās
Līdz šim apkalpoti vairāk nekā

Pakalpojumi

338 tūkstoši klientu*

270 darbinieki
Ieņēmumi 2020. gadā

Patēriņa aizdevums
Lombarda aizdevums

24 miljoni eiro

35 000

Vidēji
aizdevumi mēnesī,
no tiem 18 000 darījumi summā līdz 50 eiro

Mazlietotu preču aprite

Bilance
Pašu kapitāls

Patēriņa aizdevumu
segments (Banknote Seniori,
Vizia, Banknote pirkumiem –
preču pirkumu nomaksas
produkts (PPNP))
Citi aizdevumi

4,6 M
4,6 M

26,8 M

Lombarda aizdevumu
segments

5,1 M

Pamatlīdzekļi un citi
aktīvi, ieskaitot lietošanas
tiesību aktīvus
Pamatojoties uz AS DelfinGroup 2020. gada
neauditētajiem konsolidētājiem finanšu pārskatiem.
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*Neskaitot veikala klientus

5,4 M

Jau piesaistītais
finansējums
(savstarpējo aizdevumu
platformas aizdevums
un obligācijas)

9,0 M

Citas saistības,
ieskaitot nomas
saistības par lietošanas
tiesību aktīviem

4,5 M

31,2 M

Nauda un banka

Aktīvs:

45,6 miljoni eiro

Pasīvs:

45,6 miljoni eiro

Dinamiska izaugsme biznesa rādītājos (milj. eiro)
2014

REZULTĀTI
RUNĀ PAŠI
PAR SEVI

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50,0

48,1

14%*
37,5

34,4
28%*

25,0

23,6
11%*

12,5

0
Izsniegtie aizdevumi

Ieņēmumi

Neto kredītportfelis

Stabila un augoša vēsturiskā pelņa un regulāras dividendes (milj. eiro)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,0

8,9

19%*
6,75

4,9

18%*

4,5

Pamatojoties uz AS DelfinGroup auditētajiem konsolidētajiem
finanšu pārskatiem (2013–2019) un 2020. gada neauditētajiem
konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv
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*Kopējais gada izaugsmes temps (CAGR) 2013–2020.

3,0

2,25

51%*

0
EBITDA

Peļņa pirms nodokļiem (atskaitot pārtrauktos biznesus)

Izmaksātās dividendes

DelfinGroup stratēģijas ilgtspējas aspekti

ILGTSPĒJA
UN ESG (VIDES,
SOCIĀLĀ UN
KORPORATĪVĀ
PĀRVALDĪBA)

Plašu sabiedrības
grupu iekļaušana

DelfinGroup nodrošina finanšu
pakalpojumu pieejamību senioriem,
iedzīvotājiem reģionos un citām maz
iekļautām sabiedrības grupām 91 filiālē
visā Latvijas teritorijā un tiešsaistē.

Lombardi veicina
aprites ekonomiku

DelfinGroup veicina preču dzīves cikla
pagarināšanu – lietotās mantas tiek
parbaudītas un sagatavotas turpmākai
pārdošanai filiālēs un internetā.

Atbildīga un atbilstoša aizdošana
DelfinGroup izvērtē klientu maksātspēju
atbilstoši stingriem kritērijiem. Patēriņa
aizdevumi tiek izsniegti, balstoties tikai uz
oficiālajiem ienākumiem. Visos finanšu
pakalpojumos īpaša uzmanība tiek
pievērsta krāpšanas risku novēršanai.
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Uzziniet vairāk par ANO Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem: Sustainable Development Goals

Atbilstošie ANO
ilgtspējas mērķi

Augstākie korporatīvās
pārvaldības standarti

DelfinGroup darbības caurspīdīgumu
nodrošina informācija un pārskati, kas
sniegti Nasdaq Riga biržā saistībā ar
obligācijām. Gaidāmā neatkarīgu padomes
locekļu iecelšana atspoguļo principu
atbilstību augstākajiem korporatīvās
pārvaldības standartiem. Uzņēmums ir
Zelta līmeņa dalībnieks Valsts ieņēmumu
dienesta padziļinātās sadarbības
programmā. DelfinGroup ir iekļaujoša un
nediskriminējoša darbavieta.

Tehnoloģijas, inovācijas
un lielie dati

DelfinGroup pakalpojumu pamatā ir pašu
attīstīta datu analīze un IT infrastruktūra,
kas tiek pastāvīgi pilnveidota. Uzņēmums
iegulda zināšanas un resursus, lai padarītu
pakalpojumus ērtākus un pieejamākus.

Zaļā domāšana

DelfinGroup rūpes par vidi ir balstītas
uz sertificētām ISO vadības kvalitātes
(9001) un energopārvaldības (50001)
sistēmām. Mazlietotās preces
tirgojam, ievērojot minimāla
iepakojuma principus.

Sociālā atbildība

DelfinGroup sociālās atbildības
vadlīnijas paredz sniegt atbalstu
organizācijām, kas veicina sabiedrības
attīstību, veicina iekļaušanu, dažādību
un izaugsmi. Sadarbībā ar Latvijas
senioru kopienu apvienību mēs
palīdzam vecāka gadagājuma cilvēkiem
apgūt finanšu pratības un moderno
tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Kas iegūs no DelfinGroup sākotnējā akciju piedāvājuma (IPO)?

IEGULDĪJUMS
ILGTSPĒJĪGĀ
UZŅĒMUMĀ, KAS
SNIEDZ PLAŠAI
SABIEDRĪBAI
NOZĪMĪGUS
PAKALPOJUMUS

Jaunie un esošie akcionāri

Mūsu klienti

AS DelfinGroup

Citi uzņēmumi

Stabili augoša, teicami pārvaldīta un ilgtspējīga
uzņēmuma akcijas ar plānotu dividenžu izmaksu
4x gadā. (DelfinGroup dividenžu politika)

Iespēja attīstīt un piedāvāt vēl labākus inovatīvus
patēriņa aizdevumus klientiem visā Latvijā.
Iespēja īstenot izaugsmes stratēģiju un sasniegt
izvirzītos biznesa mērķus. Piesaistītais kapitāls
stiprinās uzņēmuma bilanci, kas potenciāli
palielinās peļņu, samazinot piesaistītā
finansējuma apjomu un procentu likmes.

Latvijas ekonomika

Konkurētspējīgāks finanšu sektors un spēcīgāks
kapitāla tirgus. Jaunas darbavietas un nodokļu
ieņēmumi, kam pamatā būs vietējās investīcijas
Latvijas uzņēmumā.

7

Vēl labāki, ērtāki, izdevīgāk un pieejamāki
pakalpojumi visā Latvijā. Preču pirkuma
nomaksas produkta (PPNP) tālāka attīstība.

Iedvesma un piemērs, kā piesaistīt
finansējumu kapitāla tirgū, domājot ilgtermiņā,
veidojot priekšzīmīgas investoru attiecības un
teicamu korporatīvo pārvaldību.

Baltijas kapitāla tirgus

Jauns kotēts uzņēmums Nasdaq Riga biržas
Baltijas Oficiālajā sarakstā. Tiks veicināta
kopējā Baltijas valstu kapitāla tirgus
atpazīstamība, investori no visas Baltijas
varēs diversificēt savus ieguldījumus.

KAS IR
DELFINGROUP
IZAUGSMES
PAMATĀ?

FinTech, informācijas tehnoloģijas, filiāles un motivēta komanda
Izcila efektivitāte

Ievērojams darbības mērogs, lieliski apmācīti
darbinieki, gudra un visaptveroša lielo datu un
informācijas tehnoloģiju izmantošana.

Līdera pozīcijas

DelfinGroup sniedz pieprasītus un vērtīgus
finanšu pakalpojumus plašām sabiedrības
grupām. Tās ietver near prime, banku
nepienācīgi apkalpotos klientus, klientus
Latvijas reģionos, kā arī seniorus.
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Pieejamība

Nozīmīgs klātienes un tiešsaistes finanšu
pakalpojumu sniedzējs. Ievērojams
juvelierizstrādājumu, elektropreču, instrumentu
un citu preču tirgotājs visās Latvijas pilsētās.

Reputācija

Investoru, valsts pārvaldes un citu trešo pušu
atzinība. Klientu uzticība un nevainojams serviss.
Pieprasījums pēc DelfinGroup Nasdaq Riga biržā
kotētajām obligācijām.

Mūsu ceļš uz izcilību

VĒRTĪBAS UN
AMBĪCIJAS –
MŪSU VEIKSMES
DZINĒJSPĒKS
DIVPADSMIT
GADU
GARUMĀ
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Obligācijas
tiek kotētas
Nasdaq Riga
First North
sarakstā

Radīta Banknote
Pirkumiem –
integrēta aizdevumu
izsniegšana
tirdzniecības vietās
(PPNP)

Jau 50 filiāles
Latvijā lielākajās
pilsētās

Obligāciju emisija
un kotēšana
Nasdaq Riga
Baltijas
regulētajā tirgū

Pievienošanās
globālajam
aizdevumu
tirgum Mintos

Jauns tiešsaistes
kreditēšanas
aizdevumu
zīmols VIZIA

Obligācijas tiek
kotētas Nasdaq Riga
Baltijas First North
sarakstā

2010

2014

2016

2018

2020

2009

2011

2015

2017

2019

2021

Pirmā
lombarda
atklāšana
Rīgā

Uzsākta
patēriņa kredītu
izsniegšana

Banknotes
zīmola maiņa

Standartu ISO 9001 un
50001 sertifikācija

Rīgas pilsētas
lombarda (dib. 1802)
iegāde

Tiešsaistes aizdevumu
uzsākšana Banknote.lv

Korporatīvās
identitātes
maiņa

Akciju sākotnējais
publiskais
piedāvājums (IPO)

ĪSUMĀ PAR
PAŠU SVARĪGĀKO
Pierakstieties
jaunumiem par IPO
delfingroup.lv

7 galvenie iemesli,
kādēļ investēt DelfinGroup
Stabila izaugsme

Augstas konkurences un stingri regulētā
nozarē, saglabājot nevainojamu reputāciju un
pielāgojoties strauji mainīgajiem apstākļiem.

Līdera pozīcijas

Baltijā plašākais filiāļu tīkls un ekspertīze
unikālā tirgus segmentā ar vairākām plašām
klientu grupām, kurām cita veida finanšu
pakalpojumi nav tik ērti pieejami.

Dividendes

Regulāra peļņa papildu iespējamajam
akciju vērtības pieaugumam.

Ilgtspējas fokuss

Augstas klases korporatīvā pārvaldība un
atbildība pret apkārtējo vidi un sabiedrību.
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Reputācija

Vairāku parāda vērtspapīru vēsturiskais
emitents Nasdaq Riga Baltijas obligāciju
tirgū un investoru pieprasījums pēc
emitētajām obligācijām.

Inovācijas un
tehnoloģijas (FinTech)

Augsta IT kapacitāte ieviest modernus
finanšu pakalpojumus ar spēcīgu digitālo
un datu zinātnes komponenti.

Mērķtiecīga stratēģija

Mērķis saglabāt esošās līdera pozīcijas
un palielināt tirgus daļu patēriņa
kreditēšanas segmentā.

Piedalies DelfinGroup izaugsmes stāstā!

AS DelfinGroup kontakpersona

Kristaps Bergmanis

+371 29 14 41 68
kristaps.bergmanis@delfingroup.lv

Pierakstieties jaunumiem par IPO delfingroup.lv/invest

