
Banku piesardzīgās kredīt-
politikas dēļ saņemt jaunus 
aizdevumus turpmākai biznesa 
attīstībai kredītiestādēs var būt 
visai sarežģīti ne tikai jauniem, 

bet arī jau labi pazīstamiem un strauji 
augošiem uzņēmumiem. Līdz ar to rodas 
jautājums, ko iesākt situācijā, ja banka nav 
gatava piešķirt visu nepieciešamo finansē-
jumu turpmākajai biznesa attīstībai, pašam 
nav pietiekami daudz līdzekļu projekta īste-
nošanai un atdot sava uzņēmuma kapitālda-
ļas vai akcijas privātam investoram apmaiņā 
pret ieguldījumu nav vēlēšanās.

Viens no potenciālajiem risinājumiem 
varētu būt mezanīna finansējums, kas 
uzskatāms par zelta vidusceļu starp banku 
aizdevumiem un privātu ieguldījumu. Šāda 
veida aizdevumi Latvijā pagaidām netiek 
plaši izmantoti, taču prakse liecina, ka 
mezanīna aizdevumi ir perspektīvs veids, kā 
uzņēmumiem papildus ar ķīlu nodrošināta-
jam bankas kredītam saņemt līdzekļus savas 
saimnieciskās darbības paplašināšanai, 
eksporta veicināšanai vai kādu citu lielāku 
projektu attīstīšanai un finansēšanai.

Mezanīna aizdevumi tiek uzskatīti par 
augsta riska kredītiem, jo tie ir subordi-
nēti attiecībā pret kredītiestāžu ilgtermiņa 
aizdevumiem un nav nodrošināti vai arī ir 
nodrošināti ar zemākas kārtas ķīlām nekā 
banku aizdevumi. Lielāka apjoma mezanīna 
finansējuma darījumiem ir raksturīgi, ka 
aizdevēji savu kreditora interešu aizsar-
dzībai dažkārt pieprasa izmantot dažādus 

juridiskus instrumentus, kas aizņēmēja sais-
tību neizpildes gadījumā aizdevējam piedāvā 
opciju kļūt par aizņēmēja kapitāldaļu vai 
akciju īpašnieku par iepriekš pielīgtu nomi-
nālu atlīdzību vai arī atļauj aizdevējam šo 
kapitāldaļu vai akciju iegādes opciju pārdot 
trešajām personām par brīvu cenu. Šāda vei-
da darījuma struktūra uzskatāmi parāda, ka 
mezanīna finansējumam piemīt gan banku 
aizdevumiem, gan privātam ieguldījumam 
raksturīgās iezīmes.

Ņemot vērā aizdevēja paaugstināto risku 
aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā 
neatgūt aizdotos līdzekļus, mezanīna finan-
sējumam ir augstākas procentu likmes nekā 
nodrošinātiem bankas kredītiem, toties tos 
parasti ir iespējams saņemt ar elastīgākiem 
atmaksas nosacījumiem un draudzīgākiem 
līguma noteikumiem, dažkārt pat bez kon-
krētām ķīlām. Turklāt to piešķiršanai parasti 
ir nepieciešams mazāks laiks, nekā tas ierasts 
komercbankās. 

Mezanīna aizdevuma dokumentāciju 
pārrunu ceļā parasti var pielāgot katrai 
konkrētajai situācijai; tā ir mazāk atkarīga 
no aizdevēja izvirzītajiem standarta līguma 
noteikumiem, nekā tas pierasts banku 
finansēšanas darījumos. Tātad, lai mezanīna 
aizdevums būtu patiešām veiksmīgs, īpaša 
uzmanība jāpievērš tieši darījuma dokumen-
tācijas juridiskajai pusei. Jāuzsver, ka gandrīz 
jebkura mezanīna finansēšanas darījuma, 
kura vērtība pārsniedz vairākus simtus 
tūkstošu eiro, neatņemama sastāvdaļa ir ne 
tikai pats aizdevuma līgums, bet arī saistību 
subordinācijas līgums, starpkreditoru vieno-
šanās, zemākas kārtas nodrošinājuma līgumi 
un kapitāldaļu vai akciju iegādes opcijas 
līgumi. Visiem šiem līgumiem ir jāstrādā ne 
vien katram atsevišķi, bet arī visiem kopā, kā 
vienotam veselumam, tāpēc to izstrādei jābūt 
sistemātiskai un individuāli pielāgotai katrai 
konkrētajai situācijai.

Prakse liecina, ka karstākās diskusijas 
starp darījuma pusēm parasti notiek par aiz-
devuma instrumentiem, procentu likmēm, 
atmaksas noteikumiem, nodrošinājuma 
veidiem un mezanīna aizdevuma prioritāti 
vai subordināciju attiecībā pret citiem uz-
ņēmuma kreditoriem. Piemēram, likvidi-
tātes apsvērumu dēļ aizdevējs dažkārt vēlas 
finansējumu strukturēt nevis kā parastu 
aizdevumu, bet izmantojot parāda vērtspa-
pīrus. Iespējams arī vienoties, ka aizdevuma 
procentu likme sastāv no divām kompo-
nentēm – fiksēta vai mainīga procentu 
maksājuma naudas izteiksmē (cash interest) 
un procentu maksājuma, kas tiek kapitali-
zēts un pievienots aizdevuma pamatsummai 
(payment in kind jeb PIK Interest). 

Darījumu pārrunās bieži tiek apspriesti 
arī aizdevuma atmaksas noteikumi, proti, 
vai prioritārā bankas kredīta atmaksa ir 
priekšnosacījums mezanīna finansējuma 
pamatsummas atmaksai, vai arī to var at-
maksāt pirms bankas aizdevuma līgumā no-
teiktā termiņa – protams, ja to atļauj bankas 
kredīta nosacījumi. Tāpat subordinācijas 
līgumā, kas nosaka mezanīna finansējuma 
prioritāti pār citām aizņēmēja saistībām, 
aizdevēja saistību struktūra un tā kredito-
ru savstarpējās attiecības ir jānoregulē tā, 
lai šie nosacījumi būtu pieskaņoti katram 
uzņēmumam un atbilstu konkrētajam 
finansējuma modelim, nevis būtu balstīti uz 
standarta līguma noteikumiem, nepiesaistot 
papildus banku aizdevumus.

Ir arī virkne citu būtisku juridisku un 
ekonomisku aspektu, kas jāizanalizē pirms 
mezanīna aizdevuma darījuma noslēgšanas. 
Tomēr, ja šo finansēšanas veidu izmanto 
pareizi, tas var būt izdevīgs papildu līdzekļu 
avots Latvijas uzņēmumiem, kas meklē 
iespējas attīstīt saimniecisko darbību vai 
īstenot kādu lielāku projektu, papildus 
nepiesaistot banku aizdevumus.

Eversheds Bitāns advokātu birojs speciali-
zējas arī dažādos uzņēmumu finansēšanas 
darījumos. Piecpadsmit gadu laikā advo-
kātu birojs ir sniedzis juridisko palīdzību 
virknei Latvijas uzņēmumu finansēšanas 
darījumu īstenošanai. Pirms noslēgt 
nākamo darījumu, atnāciet uz konsultāciju 
Eversheds Bitāns birojā Rīgā!
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