
Visuotinio ekonomin ės veiklos klasifikavimo standartas GICS® Baltijos birž ų Einamojo s ąrašo bendrov ėms
Įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

Trumpinys Bendrovė ISIN kodas Sąrašas Kodas Sektorius Ekonominės veiklos grupė Ekonominės veiklos rūšis Ekonominės veiklos porūšis Aprašymas
LDJ1L Lietuvos dujos LT0000116220 Einamasis

, Vilnius
10102030 Energetika Energetika Nafta, dujos ir suvartojamas 

kuras
Naftos ir dujų perdirbimas ir 
pardavimas

Naftos, dujų ir (arba) rafinuotų produktų perdirbimo ir pardavimo bendrovės, nepriskirtos Integruotų naftos ir dujų gavybos 
bendrovių arba Nepriklausomų energijos gamintojų ir Energijos prekiautojų ekonominės veiklos porūšiui.

MNF1L Mažeikių nafta LT0000115552 Einamasis
, Vilnius

10102030 Energetika Energetika Nafta, dujos ir suvartojamas 
kuras

Naftos ir dujų perdirbimas ir 
pardavimas

Naftos, dujų ir (arba) rafinuotų produktų perdirbimo ir pardavimo bendrovės, nepriskirtos Integruotų naftos ir dujų gavybos 
bendrovių arba Nepriklausomų energijos gamintojų ir Energijos prekiautojų ekonominės veiklos porūšiui.

KNF1L Klaipėdos nafta LT0000111650 Einamasis
, Vilnius

10102040 Energetika Energetika Nafta, dujos ir suvartojamas 
kuras

Naftos ir dujų laikymas ir 
gabenimas 

Naftos, dujų ir (arba) rafinuotų produktų laikymo ir gabenimo bendrovės. Priskiriamos  įvairios gamtinių dujų laikymo ir 
gabenimo bendrovės, veikiančios konkurencingoje rinkoje, naftotekiai, rafinuotų produktų vamzdynai, anglies šlamo 
vamzdynų operatoriai, bei naftos ir dujų pervežimo bendrovės. 

LFO1L Lifosa LT0000116691 Einamasis
, Vilnius

15101030 Medžiagos Medžiagos Cheminiai preparatai Trąšos ir žemės ūkio 
cheminiai preparatai 

Niekur kitur nepriskirti trąšų, pesticidų, potašo ir kitų žemės ūkio veikloje naudojamų cheminių preparatų gamintojai. 

LME1R Liepājas metalurgs LV0000100535 Einamasis
, Riga

15104050 Medžiagos Medžiagos Metalai ir kasyba Plienas Anglies ir plieno ir susijusių produktų gamintojai 

GRG1L Grigiškės LT0000102030 Einamasis
, Vilnius

15105020 Medžiagos Medžiagos Popieriaus ir medienos 
gaminiai 

Popieriaus gaminiai Visų klasių popieriaus gamintojai. Išskyrus bendroves, kurios specializuojasi popieriaus pakuočių srityje, priskirtas Popierinių pakuočių 
ekonominės veiklos porūšiui. 

DKR1L Dvarčionių 
keramika

LT0000122319 Einamasis
, Vilnius

20102010 Gamyba Pagrindinės priemonės Statybos gaminiai Statybos gaminiai Statybos gaminių ir namų remonto prekių bei įrangos gamintojai. Išskyrus pjautinės medienos ir fanieros gamintojus, 
priskirtus Medienos gaminių ekonominės veiklos porūšiui ir cemento bei kitų medžiagų gamintojus, priskirtus Statybinių 
medžiagų ekonominės veiklos porūšiui.

VSS1R Valmieras stikla 
šķiedra

LV0000100485 Einamasis
, Riga

20102010 Gamyba Pagrindinės priemonės Statybos gaminiai Statybos gaminiai Statybos gaminių ir namų remonto prekių bei įrangos gamintojai. Išskyrus pjautinės medienos ir fanieros gamintojus, 
priskirtus Medienos gaminių ekonominės veiklos porūšiui ir cemento bei kitų medžiagų gamintojus, priskirtus Statybinių 
medžiagų ekonominės veiklos porūšiui.

PRM1L Pramprojektas LT0000103210 Einamasis
, Vilnius

20103010 Gamyba Pagrindinės priemonės Statyba ir inžineriniai statybos 
darbai 

Statyba ir inžineriniai 
statybos darbai 

Bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra negyvenamosios paskirties pastatų statyba. Priskiriamos statybinės inžinerinės 
bendrovės ir plataus profilio rangovai. Išskyrus bendroves, priskirtas Gyvenamosios statybos ekonominės veiklos 
porūšiui. PTR1L Panevėžio 

statybos trestas
LT0000101446 Einamasis

, Vilnius
20103010 Gamyba Pagrindinės priemonės Statyba ir inžineriniai statybos 

darbai 
Statyba ir inžineriniai 
statybos darbai 

Bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra negyvenamosios paskirties pastatų statyba. Priskiriamos statybinės inžinerinės 
bendrovės ir plataus profilio rangovai. Išskyrus bendroves, priskirtas Gyvenamosios statybos ekonominės veiklos 
porūšiui. RKB1R Rīgas kuģu 

būvētava
LV0000100378 Einamasis

, Riga
20106010 Gamyba Pagrindinės priemonės Mašinos Statybos ir žemės ūkio 

mašinos ir krovininiai 
sunkvežimiai 

Sunkiasvorių krovinininių sunkvežimių, riedmenų, žemės kasimo mašinų ir statybos įrangos gamintojai ir susijusių detalių 
gamintojai. Priskiriami  nekarinių laivų gamintojai. 

DPK1R Ditton pievadķēžu 
rūpnīca

LV0000100212 Einamasis
, Riga

20106020 Gamyba Pagrindinės priemonės Mašinos Pramoninės mašinos Pramoninių mašinų ir komplektavimo mazgų gamintojai. Priskiriamos bendrovės, gaminančios presus, stakles, taršos 
kontrolės įrangą, keltuvus, eskalatorius, izoliatorius, siurblius, ritininius guolius ir kitus metalo dirbinius. 

KTK1L Kauno tiekimas LT0000104879 Einamasis
, Vilnius

20107010 Gamyba Pagrindinės priemonės Prekybos bendrovės ir 
platintojai 

Prekybos bendrovės ir 
platintojai 

Pramonės įrangos ir gaminių prekybos ir platinimo bendrovės.

LBS1L Lisco Baltic 
Service

LT0000125981 Einamasis
, Vilnius

20303010 Gamyba Gabenimas Vežimas jūra Vežimas jūra Bendrovės, teikiančios prekių ir keleivių gabenimo jūra paslaugas. Nepriskiriami kruiziniai laivai, priskirti Viešbučių, kurortų 
ir kruizinių linijų ekonominės veiklos porūšiui.

LJL1L Lietuvos jūrų 
laivininkystė

LT0000125999 Einamasis
, Vilnius

20303010 Gamyba Gabenimas Vežimas jūra Vežimas jūra Bendrovės, teikiančios prekių ir keleivių gabenimo jūra paslaugas. Nepriskiriami kruiziniai laivai, priskirti Viešbučių, kurortų 
ir kruizinių linijų ekonominės veiklos porūšiui.

LLK1L Limarko 
laivininkystės 
kompanija

LT0000119646 Einamasis
, Vilnius

20303010 Gamyba Gabenimas Vežimas jūra Vežimas jūra Bendrovės, teikiančios prekių ir keleivių gabenimo jūra paslaugas. Nepriskiriami kruiziniai laivai, priskirti Viešbučių, kurortų 
ir kruizinių linijų ekonominės veiklos porūšiui.

RTF1R Rīgas Transporta 
flote

LV0000100345 Einamasis
, Riga

20303010 Gamyba Gabenimas Vežimas jūra Vežimas jūra Bendrovės, teikiančios prekių ir keleivių gabenimo jūra paslaugas. Nepriskiriami kruiziniai laivai, priskirti Viešbučių, kurortų 
ir kruizinių linijų ekonominės veiklos porūšiui.

KJK1L Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija

LT0000116154 Einamasis
, Vilnius

20305030 Gamyba Gabenimas Transporto infrastruktūra Jūrų uostai ir tanybos Jūrų uostų ir susijusių tarnybų savininkai ir operatoriai 

KBL1L Klaipėdos baldai LT0000102972 Einamasis
, Vilnius

25201020 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Ilgalaikio naudojimo buitiniai 
prietaisai 

Baldai Minkštų baldų ar baldų, taip pat baldų apmušalų kilimų ir sienų dangų gamintojai. 

VNU1T Viisnurk EE3100003443 Einamasis
, Talinas

25201020 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Ilgalaikio naudojimo buitiniai 
prietaisai 

Baldai Minkštų baldų ar baldų, taip pat baldų apmušalų kilimų ir sienų dangų gamintojai. 

ATK1L Alytaus tekstilė LT0000100901 Einamasis
, Vilnius

25203030 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Tekstilė, drabužiai ir 
prabangos prekės 

Tekstilė Tekstilės ir susijusių produktų gamintojai, nepriskirti Drabužių, priedų ir prabangos prekių, Avalynės ir Baldų ekonominės 
veiklos porūšiui.

LNS1L Linas LT0000100661 Einamasis
, Vilnius

25203030 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Tekstilė, drabužiai ir 
prabangos prekės 

Tekstilė Tekstilės ir susijusių produktų gamintojai, nepriskirti Drabužių, priedų ir prabangos prekių, Avalynės ir Baldų ekonominės 
veiklos porūšiui.

KLEAT Klementi EE3100001751 Einamasis
, Talinas

25504010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Specializuotos mažmeninės 
parduotuvės 

Specializuotos mažmeninės 
parduotuvės 

Mažmeninė prekyba 
drabužiais 

Mažmenininkai, kurių pagrindinė veikla yra prekyba drabužiais ir priedais. 

GUB1L Gubernija LT0000114357 Einamasis
, Vilnius

30201010 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Aludariai Alaus ir salyklinio alaus gamintojai. Taip pat alaus daryklos, nepriskirtos Restoranų ekonominės veiklos porūšiui.

SKU1T Saku Õlletehas EE0000001287 Einamasis
, Talinas

30201010 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Aludariai Alaus ir salyklinio alaus gamintojai. Taip pat alaus daryklos, nepriskirtos Restoranų ekonominės veiklos porūšiui.

ALT1L Alita LT0000118655 Einamasis
, Vilnius

30201020 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Alkoholinių gėrimų ir vyno 
gamintojai 

Aludarių ekonominės veiklos porūšiui nepriskirti alkoholinių gėrimų ir vyno gamintojai 

ANK1L Anykščių vynas LT0000112773 Einamasis
, Vilnius

30201020 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Alkoholinių gėrimų ir vyno 
gamintojai 

Aludarių ekonominės veiklos porūšiui nepriskirti alkoholinių gėrimų ir vyno gamintojai 

BAL1R Latvijas balzams LV0000100808 Einamasis
, Riga

30201020 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Alkoholinių gėrimų ir vyno 
gamintojai 

Aludarių ekonominės veiklos porūšiui nepriskirti alkoholinių gėrimų ir vyno gamintojai 

STU1L Stumbras LT0000119430 Einamasis
, Vilnius

30201020 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Alkoholinių gėrimų ir vyno 
gamintojai 

Aludarių ekonominės veiklos porūšiui nepriskirti alkoholinių gėrimų ir vyno gamintojai 

VDG1L Vilniaus degtinė LT0000112450 Einamasis
, Vilnius

30201020 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Gėrimai Alkoholinių gėrimų ir vyno 
gamintojai 

Aludarių ekonominės veiklos porūšiui nepriskirti alkoholinių gėrimų ir vyno gamintojai 

KLV1T Kalev EE3100002460 Einamasis
, Talinas

30202030 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Maisto produktai Pakuoti maisto produktai ir 
mėsa

Pakuotų maisto produktų, įskaitant pieno produktus, vaisių sultis, mėsos, paukštienos, žuvies ir naminių gyvūnų ėdalo 
gamintojai. 

RLK1T Rakvere 
Lihakombinaat

EE3100002486 Einamasis
, Talinas

30202030 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Maisto produktai Pakuoti maisto produktai ir 
mėsa

Pakuotų maisto produktų, įskaitant pieno produktus, vaisių sultis, mėsos, paukštienos, žuvies ir naminių gyvūnų ėdalo 
gamintojai. 

VLP1L Vilkyškių pieninė LT0000127508 Einamasis
, Vilnius

30202030 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos

Maistas, gėrimai ir tabakas Maisto produktai Pakuoti maisto produktai ir 
mėsa

Pakuotų maisto produktų, įskaitant pieno produktus, vaisių sultis, mėsos, paukštienos, žuvies ir naminių gyvūnų ėdalo 
gamintojai. 

ZMP1L Žemaitijos pienas LT0000121865 Einamasis
, Vilnius

30202030 Kasdienio 
vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Maistas, gėrimai ir tabakas Maisto produktai Pakuoti maisto produktai ir 
mėsa

Pakuotų maisto produktų, įskaitant pieno produktus, vaisių sultis, mėsos, paukštienos, žuvies ir naminių gyvūnų ėdalo 
gamintojai. 



GRD1R Grindeks LV0000100659 Einamasis
, Riga

35202010 Sveikatos 
priežiūra

Farmacija ir 
biotechnologijos 

Medikamentai Medikamentai Bendrovės vykdančios tyrimus medikamentų srityje, kuriančios ir gaminančios medikamentus. Priskiriamos gaminančios 
veterinarinius vaistus. 

OLF1R Olainfarm LV0000100501 Einamasis
, Riga

35202010 Sveikatos 
priežiūra

Farmacija ir 
biotechnologijos 

Medikamentai Medikamentai Bendrovės vykdančios tyrimus medikamentų srityje, kuriančios ir gaminančios medikamentus. Priskiriamos gaminančios 
veterinarinius vaistus. 

TFA1T Tallinna 
Farmaatsiatehas

EE3100001744 Einamasis
, Vilnius

35202010 Sveikatos 
priežiūra

Farmacija ir 
biotechnologijos 

Medikamentai Medikamentai Bendrovės vykdančios tyrimus medikamentų srityje, kuriančios ir gaminančios medikamentus. Priskiriamos gaminančios 
veterinarinius vaistus. 

NDL1L NORD/LB Lietuva LT0000100174 Einamasis
, Vilnius

40101010 Finansai Bankai Komerciniai bankai Diversifikuoto paskolų 
portfelio bankai 

Komerciniai bankai, kurių pagrindinė veikla yra komercinių paskolų teikimas ir mažmeninės bankininkystės veikla, bei 
paskolų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Išskyrus bankus, priskirtus Regioninių bankų bei Taupymo ir 
hipotekos finansų ekonominės veiklos porūšiui. Taip pat išskyrus inveticinius bankus, priskirtus Investicinės 
bankininkystės ir tarpininkavimo ekonominės veiklos porūšiui. 

SAB1L Šiaulių bankas LT0000102253 Einamasis
, Vilnius

40101010 Finansai Bankai Komerciniai bankai Diversifikuoto paskolų 
portfelio bankai 

Komerciniai bankai, kurių pagrindinė veikla yra komercinių paskolų teikimas ir mažmeninės bankininkystės veikla, bei 
paskolų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Išskyrus bankus, priskirtus Regioninių bankų bei Taupymo ir 
hipotekos finansų ekonominės veiklos porūšiui. Taip pat išskyrus inveticinius bankus, priskirtus Investicinės 
bankininkystės ir tarpininkavimo ekonominės veiklos porūšiui. 

SRS1L Snoras LT0000101925 Einamasis
, Vilnius

40101010 Finansai Bankai Komerciniai bankai Diversifikuoto paskolų 
portfelio bankai 

Komerciniai bankai, kurių pagrindinė veikla yra komercinių paskolų teikimas ir mažmeninės bankininkystės veikla, bei 
paskolų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Išskyrus bankus, priskirtus Regioninių bankų bei Taupymo ir 
hipotekos finansų ekonominės veiklos porūšiui. Taip pat išskyrus inveticinius bankus, priskirtus Investicinės 
bankininkystės ir tarpininkavimo ekonominės veiklos porūšiui. 

UKB1L Ūkio bankas LT0000102352 Einamasis
, Vilnius

40101010 Finansai Bankai Komerciniai bankai Diversifikuoto paskolų 
portfelio bankai 

Komerciniai bankai, kurių pagrindinė veikla yra komercinių paskolų teikimas ir mažmeninės bankininkystės veikla, bei 
paskolų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Išskyrus bankus, priskirtus Regioninių bankų bei Taupymo ir 
hipotekos finansų ekonominės veiklos porūšiui. Taip pat išskyrus inveticinius bankus, priskirtus Investicinės 
bankininkystės ir tarpininkavimo ekonominės veiklos porūšiui. 

IVL1L Invalda LT0000102279 Einamasis
, Vilnius

40201030 Finansai Diversifikuotos finansinės 
paslaugos 

Diversifikuotos finansinės 
paslaugos 

Įvairiuose sektoriuose 
diversifikuoto portfelio 
bendrovės 

Bendrovė, turinti diversifikuotą portfelį trijuose ar daugiau sektorių, kurių nei vienas nėra pagrindinis pelno ir (arba) pajamų 
šaltinis. Turimi akcijų paketai dažniausiai nėra kontroliuojantys paketai. Išskyrus kitas diversifikuoto portfelio bendroves, 
priskirtas Pramonės konglomeratų ekonominės veiklos porūšiui.  

VNG1L Vilniaus Vingis LT0000103673 Vilniaus 
Oficialusis

45203010 Informacinės 
technologijos

Technologinė įranga ir 
įrengimai 

Elektroninė įranga ir 
instrumentai 

Elektroninės įrangos 
gamintojai 

Elektroninės įrangos, instrumentų ir dalių gamintojai. Taip pat kitur nepriskirti analitinių , elektroninio testavimo ir 
matavimo instrumentų, elektroninių detalių,  jungčių ir įrangos gamintojai. Išskyrus OEM tiekėjus, priskirtus elektronikos 
gamybos paslaugų ekonominės veiklos porūšiui.

LEL1L Lietuvos elektrinė LT0000126351 Einamasis
, Vilnius

55101010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Elektros tiekimo įmonės Elektros tiekimo įmonės Elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovės. Taip pat atominės ir neatominės elektrinės. 

RST1L Rytų skirstomieji 
tinklai

LT0000126385 Einamasis
, Vilnius

55101010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Elektros tiekimo įmonės Elektros tiekimo įmonės Elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovės. Taip pat atominės ir neatominės elektrinės. 

VST1L VST LT0000126377 Einamasis
, Vilnius

55101010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Elektros tiekimo įmonės Elektros tiekimo įmonės Elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovės. Taip pat atominės ir neatominės elektrinės. 

KNR1L Kauno energija LT0000123010 Einamasis
, Vilnius

55105010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Bendrovės, veikiančios kaip Nepriklausomi energijos gamintojai (IPP), dujų ir elektros pardavimo ir prekybos specialistai ir 
(arba) integruoti energijos prekiautojai. Išskyrus elektros perdavimo bendroves ir komunalines paskirstymo bendroves, 
priskirtas Elektros tiekimo ekonominės veiklos porūšiui.

LEN1L Lietuvos energija LT0000117681 Einamasis
, Vilnius

55105010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Bendrovės, veikiančios kaip Nepriklausomi energijos gamintojai (IPP), dujų ir elektros pardavimo ir prekybos specialistai ir 
(arba) integruoti energijos prekiautojai. Išskyrus elektros perdavimo bendroves ir komunalines paskirstymo bendroves, 
priskirtas Elektros tiekimo ekonominės veiklos porūšiui.

MZE1L Mažeikių elektrinė LT0000126369 Einamasis
, Vilnius

55105010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Nepriklausomi energijos 
gamintojai ir energijos 
prekiautojai 

Bendrovės, veikiančios kaip Nepriklausomi energijos gamintojai (IPP), dujų ir elektros pardavimo ir prekybos specialistai ir 
(arba) integruoti energijos prekiautojai. Išskyrus elektros perdavimo bendroves ir komunalines paskirstymo bendroves, 
priskirtas Elektros tiekimo ekonominės veiklos porūšiui.

Atsakomybės apribojimas

Apie GICS

Ekonominės veiklos klasifikavimo standartą (GICS)sukūrė Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI®) ir Standard & Poor’s (S&P), ir jis yra jų išimtinė nuosavybė bei paslaugų ženklas. Baltijos VP 
biržoms yra suteikta licencija naudoti GICS. Nei MSCI, nei S&P neprisiima jokios aiškiai išreikštos ar numanomos atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios informacijos (ar jos panaudojimo pasekmių), ir tiek 
MSCI, tiek S&P šiuo aiškiai atsiriboja nuo atsakomybės dėl informacijos autentiškumo, tikslumo, išbaigtumo, paklausos ir tinkamumo kokiam nors konkrečiam tikslui. Jūs galite naudoti GICS tik vidaus 
tikslams ir negalite naudoti GICS jokiems finansiniams produktams ar indeksams kurti.
MSCI ar S&P neišleidžia, neremia, netvirtina, neparduoda ar neskatina Biržos produktų.

1999 m. MSCI ir S&P sukūrė GICS standartą, tuo būdu įvesdamos visuotinį bendrovių klasifikavimo pagal sektorius ir ekonominės veiklos rūšis standartą ir leisdamos turto savininkams, valdytojams bei 
investicijų tyrimo specialistams pagrįstai palyginti bendroves, sektorius ir ekonomines veiklas įvairiose šalyse bei regionuose. 

GICS standarto metodika yra plačiai pripažinta ekonominės veiklos analizės sistema, naudojama investicijų tyrimo, portfelio valdymo ir turto paskirstymo tikslais. Ši klasifikacija suskirsto ekonomines 
veiklas į 10 sektorių, 24 ekonominės veiklos grupes, 64 ekonominės veiklos rūšis ir 139 ekonominės veiklos porūšius. GICS klasifikuoja bendrovių veiklą į šiuos sektorius: Energetikos (Energy), 
Medžiagų/žaliavų (Materials), Gamybos (Industrials), Vartojimo prekių ir paslaugų (Consumer Discretionary), Kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų (Consumer Staples), Sveikatos apsaugos (Health 
Care), Finansų (Financials), Informacinių technologijų (Information Technology), Telekomunikacinių paslaugų (Telecommunication Services) ir Komunalinių paslaugų (Utilities). GICS DirectSM yra 
jungtinis MSCI ir S&P produktas, pristatytas 2001 m. Pagal GICS Direct yra suklasifikuota daugiau nei 26000 bendrovių ir 29000 vertybinių popierių. MSCI paskaičiavimais, GICS Direct apima apie 95 proc. 
pasaulio akcijų rinkos kapitalizacijos. 

GICS standartas buvo sukurtas bendrovių klasifikavimui pagal jų pagrindinę veiklos rūšį. S&P ir MSCI naudoja pajamas kaip pagrindinį bendrovės veiklos vertinimo kriterijų. Tačiau pelnas ir rinkos požiūris 
taip pat laikomi svarbiais kriterijais atliekant klasifikavimą ir jo peržiūrėjimą. Detalų GICS standarto aprašymą rasite Standard & Poor's ir MSCI interneto svetainėse www.gics.standardandpoors.com ir 
www.msci.com. 


