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Trumpinys Bendrovė ISIN kodas Sąrašas Kodas Sektorius Ekonominės veiklos grupė Ekonominės veiklos rūšis Ekonominės veiklos porūšis Aprašymas

GZE1R Latvijas Gāze LV0000100899 Rygos Oficialusis 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. 

LSC1R Latvijas kuģniecība LV0000101103  Rygos Oficialusis 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. 

VNF1R Ventspils nafta LV0000100816 Rygos Oficialusis 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. 

MKO1T Merko Ehitus EE3100003559 Talino Oficialusis 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. 

HAE1T Harju Elekter EE3100004250 Talino Oficialusis 20104010 Gamyba Pagrindinės priemonės Elektros įrenginiai Elektros įrenginiai ir detalės Bendrovės, gaminančios elektros kabelius ir laidus, elektros įrangos detales ir įrenginius, nepriskirtos Didelio galingumo elektros įrenginių 
ekonominės veiklos porūšiui.

TAL1T Tallink Grupp EE3100004466 Talino Oficialusis 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.

NRM1T Norma EE3100001850 Talino Oficialusis 25101010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Automobiliai ir detalės Auto detalės Auto detalės ir įranga Automobilių ir motociklų dalių ir priedų gamintojai. Išskyrus bendroves, priskirtas Padangų ir gumos ekonominės veiklos porūšiui.

VBL1L Vilniaus Baldai LT0000104267 Vilniaus Oficialusis 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. 

SNG1L Snaigė LT0000109274 Vilniaus Oficialusis 25201040 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Ilgalaikio naudojimo 
buitiniai prietaisai 

Buitininiai elektros prietaisai Buitinių elektros prietaisų ir susijusių produktų gamintojai. Įskaitant elektrinių ir rankinių darbo įrankių, įskaitant sodo priežiūros įrankius, 
gamintojus. Išskyrus televizorių ir kitų garso ar vaizdo prietaisų gamintojus, priskirtus Buitinės elektronikos ekonominės veiklos porūšiui ir 
asmeninių kompiuterių gamintojus, priskirtus Kompiuterių techninės įrangos ekonominės veiklos porūšiui.

BLT1T Baltika EE3100003609 Talino Oficialusis 25203010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Tekstilė, drabužiai ir 
prabangos prekės 

Drabužiai, priedai ir prabangos 
prekės 

Drabužių, priedų ir prabangos prekių gamintojai. Priskiriamos bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra firminių rankinių, piniginių, lagaminų, 
juvelyrinių dirbinių ir laikrodžių gamyba. Išskyrus avalynės gamintojus, priskiriamus Avalynės ekonominės veiklos porūšiui. 

UTR1L Utenos Trikotažas LT0000109324 Vilniaus Oficialusis 25203010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Ilgalaikio naudojimo prekės 
ir drabužiai 

Tekstilė, drabužiai ir 
prabangos prekės 

Drabužiai, priedai ir prabangos 
prekės 

Drabužių, priedų ir prabangos prekių gamintojai. Priskiriamos bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra firminių rankinių, piniginių, lagaminų, 
juvelyrinių dirbinių ir laikrodžių gamyba. Išskyrus avalynės gamintojus, priskiriamus Avalynės ekonominės veiklos porūšiui. 

SMN1T Starman EE3100008830 Talino Oficialusis 25401020 Vartojimo prekės ir 
paslaugos 

Visuomenės informavimo 
priemonės 

Visuomenės informavimo 
priemonės 

Transliavimas ir kabelinė televizija Televizijos ar radio transliavimo sistemų savininkai ir operatoriai, ir kabelinės ar palydovinės televizijos, įskaitant programavimo paslaugų tiekėjai. 

TKM1T Tallinna Kaubamaja EE0000001105 Talino Oficialusis 25503010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Mažmeninė prekyba Mažmeninės prekybos 
centrai 

Universalinės parduotuvės Televizijos ar radio transliavimo sistemų savininkai ir operatoriai, ir kabelinės ar palydovinės televizijos, įskaitant programavimo paslaugų tiekėjai. 

APG1L Apranga LT0000102337 Vilniaus Oficialusis 25504010 Vartojimo prekės ir 
paslaugos

Mažmeninė prekyba Specializuotos 
mažmeninės parduotuvės

Mažmeninė prekyba drabužiais Mažmenininkai, kurių pagrindinė veikla yra prekyba drabužiais ir priedais. 

PZV1L Pieno Žvaigždės LT0000111676 Vilniaus Oficialusis 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. 

RSU1L Rokiškio Sūris LT0000100372 Vilniaus Oficialusis 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 Rygos Oficialusis 35202010 Sveikatos priežiūra Farmacija, 
biotechnologijos ir gamtos 
mokslai

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

SAN1L Sanitas LT0000106171 Vilniaus Oficialusis 35202010 Sveikatos priežiūra Farmacija, 
biotechnologijos ir gamtos 
mokslai

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

SAF1R SAF Tehnika LV0000101129 Rygos Oficialusis 45201020 Informacinės 
technologijos

Technologinė įranga ir 
įrengimai 

Ryšių įranga Ryšių įranga Ryšių įrangos ir produktų, įskaitant LAN (lokalių tinklų), WAN (nuotolinio tinklo sistemų), maršrutizatorių, telefonų, komutatorių ir telefono stočių  
gamintojai.

ETLAT Eesti Telekom EE3100007220 Talino Oficialusis 50101020 Telekomunikacijų 
paslaugos 

Telekomunikacijų 
paslaugos 

Įvairios telekomunikacijų 
paslaugos 

Integruotos telekomunikacijų 
paslaugos

Niekur kitur nepriskirti fiksuoto ryšio tinklo operatoriai ir bendrovės, teikiančios bevielio ir fiksuoto ryšio paslaugas. 

LTK1L Lietuvos Telekomas LT0000123911 Vilniaus Oficialusis 50101020 Telekomunikacijų 
paslaugos 

Telekomunikacijų 
paslaugos 

Įvairios telekomunikacijų 
paslaugos 

Integruotos telekomunikacijų 
paslaugos

Niekur kitur nepriskirti fiksuoto ryšio tinklo operatoriai ir bendrovės, teikiančios bevielio ir fiksuoto ryšio paslaugas. 

TVEAT Tallinna Vesi EE3100026436 Talino Oficialusis 55104010 Komunalinės 
paslaugos 

Komunalinės paslaugos Vandens tiekimo įmonės Vandens tiekimo įmonės Bendrovės, perkančios ir perskirstančios vandenį galutiniams vartotojams. Priskiriamos stambios vandens valymo sistemos. 

Atsakomybės apribojimas

Apie GICS

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. 

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. 

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.


