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Klaipėdos įmonė koncentruosis į jūrinę
atsinaujinančią energetiką  

Tarptautinė įmonių grupė „Passer Group“, kuri pernai sausį įsigijo dalį Klaipėdos jūrų pramonei skirtų produktų

gamybos UAB „Passer Sidc Group“ akcijų, jungiasi su Nyderlandų kompanija „Oceanteam“. Jungtinė įmonė

susitelks į atsinaujinančių energijos išteklių pramonę

„Šis susijungimas labai pozityviai paveiks Lietuvoje veikiančią „Passer Sidc“. Ligi šiol aktyviai įrangos, skirtos

atsinaujinančių energijos šaltinių projektams, įvairių plieno konstrukcijų gamybos srityje veikianti Klaipėdos

bendrovė sulauks papildomų investicijų“, – sako Aivaras Kamas, UAB „Passer Sidc“ vienas akcininkų ir vadovų.

Tęsinys po infografiku

Siekiant sustiprinti susivienijusias norvegų „Passer Group“ ir „Oceanteam“, bendros įmonės kapitalas bus

padidintas iki beveik 125 mln. Eur. Kiek investicijų bus nukreipta į Lietuvos įmonę kol kas neskelbiama. Po

susijungimo kompanija planuoja visas jėgas sutelkti veiklai plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje,

UAB „Passer Sidc“ pardavimo pajamos ir grynasis pelnas, mln. Eur
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pagrindinį dėmesį skirti kabelių sistemų tvarkymo darbams bei su tuo susijusioms atsinaujinančių energijos

išteklių sektoriaus veikloms. Ypač toms, kurios susijusios su vėjo jėgainių parkų vystymu ir kitos infrastruktūros

įrengimu jūroje.

Istorinis įvykis Klaipėdoje – „The Ocean Race“ lenktynių startas
Klaipėda ruošiasi tvarkyti Biržos tiltą
Uostas mokosi gyventi be baltarusiškų krovinių: kitaip liksime senvagėje

„Įmonių grupių „Oceanteam“ ir „Passer Group“ susijungimas suteikia puikų pagrindą tolesnei plėtrai rinkoje,

kurioje netrukus įvyks daug permainų“, – Norvegijos verslo laikraščiui „Finansavisen“ sako Tore Hopenas, „Passer“

valdybos pirmininkas.

Tiek „Oceanteam“, tiek „Passer Group“ anksčiau orientavosi į naftos produktų paslaugų sektorių.

„Vykdant elektrifikavimo projektus visame pasaulyje bei siekiant perduoti energiją iš gamybos į naudojimo vietą,

prireikia didelių investicijų į infrastruktūrą. Elektros energija į elektros paskirstymo tinklus perduodama kabeliais.

Būtent šioje srityje mes matome didžiausias galimybes mūsų bendrovei“, – teigia T. Hopenas.

UAB „Passer Sidc“ specializacija – kabelių tvarkymo sistemų gamyba, ji yra gaminusi reikiamą įrangą ne vienam

atsinaujinančios energijos projektui pasaulyje. Nors pernai pardavimo apimtis dėl nukeltų ar atšauktų projektų

sumažėjo 36,7%, šiemet ketinama paaugti 76%.

T. Hopenas atsinaujinančios energijos sektoriuje įžvelgia dideles verslo konsolidavimo galimybes, sujungiant ir

įsigyjant bendroves. Pasak jo, sektorius susiskaldęs, jame daug dalyvių yra mažos bei vidutinio dydžio bendrovės.

A. Kamas pozityviai vertina Norvegijos ir Nyderlandų kompanijų susijungimą. Jo teigimu, šis bendradarbiavimas

leis ir Klaipėdos bendrovei išplėsti jūrinių ir priekrantės (offshore) gaminių portfelį atsinaujinančių energetikos

šaltinių projektų vystymui bei įgyti didesnį konkurencinį potencialą. 

https://www.vz.lt/laisvalaikis/pomegiai/2021/05/07/istorinis-ivykis-klaipedoje--the-ocean-racelenktyniu-startas
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2021/03/21/klaipeda-ruosiasi-tvarkyti-birzos-tilta
https://www.vz.lt/transportas-logistika/2021/02/23/uostas-mokosi-gyventi-be-baltarusisku-kroviniu-kitaip-liksime-senvageje

