FinTech investīciju tendences un Latvijā bāzēta uzņēmuma loma to attīstībā.
Kopš 2010. gada ﬁntech uzņēmumi nosaka nozares tendences un rada plašu jaunu ﬁnanšu
produktu un pakalpojumu klāstu ar mērķi padarīt naudas pārvaldību vieglāku un efekCvāku.
Finanšu Ergus dalībnieki, kas sākotnēji ir izveidoE pirms-digitālā pasaulē, sastopas ar lieliem
izaicinājumiem ieviest savā produktu klāstā inovaCvus jaunos pakalpojumus.
Šobrīd Eiropa ir sasniegusi jaunu invesCciju rekordu ﬁnanšu tehnoloģiju jomā – $58,1
miljardu apjomā 2019.gadā salīdzinot ar $43,4 miljardiem 2018.gadā. Šo pieaugumu
raksturo FIS darījums iegādājoEes vien par $42,5 miljardu WorldPay, kas veidoja vairāk nekā
pusi no šī skaitļa. CiE lielie darījumi 2019.gada pirmajā pusgadā, kā piemēram eFront akciju
izpirkšana Francijā par $1,3 miljardiem un SIA (Milāna) akciju izpirkšana Itālijā par $894
miljoniem. Lielā mērā WorldPay iegādes dēļ, ﬁntech invesCcijas Lielbritānijā ievērojami
pieauga - no $25,4 miljardiem 2018. gadā līdz $48,5 miljardiem 2019. gadā. Vācijā ﬁntech
invesCciju gads bija ļoE veiksmīgs, sasniedzot $1,6 miljardus, ko ietekmēja $470 miljonu
invesCcijas N26 2019. gada 3. ceturksnī. Kā arī Francija neatpaliek no vadošajām
Rietumeiropas valsCm ar $1,8 miljardiem no kopējiem ieguldījumiem ﬁnanšu nozarē.
Viens no Ergs līderiem invesCciju piesaistes ziņā ir Fintech startup uzņēmums Revolut, kurš
pēdējā D sērijas invesCciju posmā piesaisCja $500 miljonus, iegūstot uzņēmuma
novērtējumu $5,5, miljardu apjomā. Pēdējo gadu laikā Revolut ir izdevies piesaisCt
invesCcijas kopumā $836 miljonu vērCbā.
GERLIONTI GROUP ar tās pieredzējušo darbinieku komandu strādā jaunu tehnoloģiju jomā,
uzlabojot pieejamos resursus, lai Eeši konkurētu ar tradicionālajām ﬁnanšu iestādēm un
starpniekiem kā galveno mērķi savā darbībā saglabājot - digitālos ﬁnanšu pakalpojumus, kuri
atvieglos uzņēmumu norēķina konta atvēršanu un ikdienas maksājumu veikšanu Eešsaistē.
Tādejādi, uzņēmēji iegūs vairāk laika uzņēmuma vadīšanai un izaugsmes plānošanai, šajos
strauji mainīgajos un dažādu izaicinājumu pilnajos laikos.
“Mēs vēlamies, lai mūsu klienE varētu pilnvērCgi strādāt un vairot sava uzņēmuma
ienākumus, nedomājot par konta izmaksām un maksājumiem, lai viss noritētu viegli un bez
liekas piepūles”, saka GERLIONTI GROUP Latvijas uzņēmuma SIA “GerlionE” vadītāja Signe
Kalniņa.
GERLIONTI GROUP ir vairāku starptauEsku uzņēmumu ﬁnanšu pakalpojumu kopums, kurš
strauji amsta savas tehnoloģijas, lai sniegtu saviem klienEem augstu, nozarei atbilstošu
maksājumu un ﬁnanšu pakalpojumu klāstu. Savukārt, Latvijas uzņēmums nodarbojas ar IT
risinājumu izstrādi, amsCbu un ieviešanu, un nesen Eka prezentēta jaunā aplikācija GerliPay,
kas pieejama gan uz IOS, gan uz Android ierīcēm.
Grupas vadības mērķis ir uz klientu ērCbām vērsta ﬁnanšu pakalpojuma izveide, kā arī tālāka
grupas izaugsme ieņemot nozīmīgu Ergus daļu ne Ekai Polijā un BalEjas reģionā, bet arī
Rietumeiropā. Banku tradicionālie pakalpojumi ir nepieciešami klienEem, bet pēdējo gadu
pieredze rāda strauju aoeksmes maiņu klientu apkalpošanā un pakalpojumu pieejamībā.

Apvienojot savu pieredzi un tendences pasaules ﬁnanšu Ergus amsCbā GERLIONTI GROUP
turpina sava jaunā produkta – GerliPay amsCbu, kura risinājumi būs lielisks papildinājums
ﬁnanšu nozarei.
Lai sasniegtu mērķi Eka veikta pirmās kārtas invesCciju piesaiste GerliPay norēķinu sistēmas
izveidei.
Šogad Eka paraksCts līgums par Modularbank nākamās paaudzes Core bankas programmas
iegādi un Gerlipay maksājumu sistēmas izveidi. Tuvāko 6 mēnešu laikā viena no grupas
uzņēmuma esošājām norēķinu sistēmām Eks nomainīta ar jaunu - uz banku programatūras
plapormas bāzētu ﬁnanšu tehnoloģiju risinājumu, kurā ieElps:
-

MulEvalūtu norēķinu kontu (EUR, USD, GBP un PLN valūtās) atvēršana;
Online klientu kontu pieteikumu saņemšana un izskaCšana;
SEPA maksājumu veikšana;
SWIFT maksājumi 50+ valūtās uz 80+ valsCm saņemšana un veikšana;
Visa Business maksājumu kartes;
Apple Pay un Google Pay maksājumu pakalpojumi;
Konta lietošana, izmantojot klientu portālu datorā vai mobilajā aplikācijā.
24/7 klientu serviss.

ApsEprinātā invesCciju plāna ietvaros turpinās arī grupas amsCbu Polijā un, šī lēmuma
rezultātā jau otrais grupas uzņēmums šogad ir saņēmis maksājumu iestādes licenzi Polijā.
Lai izveidotu GerliPay ekosistēmu, kurā ir apvienotas gan dažādu jurisdikciju ﬁnanšu
insEtūciju licences un savienoE dažādi pakalpojumu sniedzēji vienā digitālā plapormā.
GERLIONTI GROUP vadība ir uzsākusi sarunas ar potenciālajiem investoriem par otrās kārtas
invesCciju piesaisE 5 miljonu eiro apjomā. InvesCciju piesaistē iegūEe līdzekļi ļaus algot
nozares augstākā līmeņa speciālistus un izvēlēEes kvalitaCvākos pakalpojumu sniedzējus šī
mērķa sasniegšanai.
Augstāk minēEe skaitļi raksturo lielo investoru interesi ﬁnanšu nozares ieguldījumos un
akCvo ﬁntech uzņēmumu izaugsmi, kura turpina Ekai pieaugt.
VadoEes pēc ﬁnanšu un tehnoloģiju nozares speciālistu aplēsēm GERLIONTI GROUP
uzņēmumu vērCba pēc otrās kārtas invesCciju piesaistes ir 15 miljoni eiro, kas norāda uz
stabilu pozīciju nozarē.

