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1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA 

Pranešimas yra parengtas už 2011 metus. 

2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ 

AB „Grigiškės“ konsoliduotas pranešimas už 2011 metus yra audituotas. 

3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

AB „Grigiškės“ (toliau – Įmonė arba Emitentas) turi aštuonias dukterines įmones – AB „Klaipėdos 
kartonas“, UAB „Baltwood“, UAB „Ekotara“, UAB „Naujieji Verkiai“, OAO „Mena Pak“, UAB 
„AGR Prekyba“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir UAB „Grigiškių energija“. 

Statusas Emitentas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas Akcinė bendrovė „Grigiškės“ AB „Klaipėdos kartonas“ UAB „Baltwood“ 
Kodas 110012450 141011268 126199731 
Įstatinis kapitalas 60.000.000 Lt 41.001.895 Lt 9.950.000 Lt 
AB „GRIGIŠKĖS“ 
tiesiogiai/netiesiogiai 
valdoma akcijų dalis 

Bendrovė nėra įsigijusi savų 
akcijų 

95,78 proc. 100 proc. 

Adresas Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 
Vilniaus m. sav. 

Nemuno g. 2, Klaipėda, 
Klaipėdos m. sav. 

Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 
Vilniaus m. sav. 

Telefonas +370 5 243 58 01 +370 46 39 56 01 +370 5 243 59 00 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 46 39 56 00 +370 5 243 59 10 

El. paštas info@grigiskes.lt info@kartonas.lt info@baltwood.lt 

Interneto 
tinklalapis 

www.grigiskes.lt www.kartonas.lt www.baltwood.lt 

Teisinė forma akcinė bendrovė akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data  1991 m. gegužės 23 d. 1994 m. rugsėjo 22 d. 2003 m. balandžio 10 d. 
Registro tvarkyto-
jas 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

 

Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas UAB „Ekotara“ UAB „Naujieji Verkiai“ OAO „Mena Pak“ 
Kodas 302329061 300015674 00383260 
Įstatinis kapitalas 10.000 Lt 100.000 Lt 511.470 UAH 
AB „GRIGIŠKĖS“ 
tiesiogiai/netiesiogiai 
valdoma akcijų dalis 

100 proc. 100 proc. 93,79 proc. 

Adresas Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 
Vilniaus m. sav.  

Popieriaus g. 15, Vilniaus m., 
Vilniaus m. sav. 

Koševovo g. 6, Černigovo sr., 
Mena, Ukraina 

Telefonas +370 5 243 58 01 +370 5 243 59 33 +380 4644 21341 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 5 243 58 02 +380 4644 21084 

El. paštas info@grigiskes.lt info@grigiskes.lt menapack@ukr.net 

Interneto 
tinklalapis 

www.ekotara.lt - www.menapack.com.ua 

Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė akcinė bendrovė 
Įregistravimo data  2009 m. balandžio 10 d.  2004 m. balandžio 6 d. 1993 m. gruodžio 30 d. 
Registro tvarkyto-
jas 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Černigovo sr. Menos raj. valstybinė 
administracija 
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Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė 

Pavadinimas UAB „AGR Prekyba“ UAB „Klaipėda Recycling“ UAB „Grigiškių energija“ 
Kodas 302416687 302529158 302674488 
Įstatinis kapitalas 10.010.000 Lt 100.000 Lt 10.000 Lt 
AB „GRIGIŠKĖS“ 
tiesiogiai/netiesiogiai 
valdoma akcijų dalis 

100 proc. 71,74 proc. 50 proc. 

Adresas 
Vilniaus g. 10, Grigiškių m., 
Vilniaus m. sav. 

Nemuno g. 2, Klaipėdos m., 
Klaipėdos m. sav. 

Vilniaus g. 14, Grigiškių m., 
Vilniaus m. sav. 

Telefonas +370 5 243 5933 +370 46 395 601 +370 5 243 5933 

Faksas +370 5 243 58 02 +370 46 395 600 +370 5 243 58 02 

El. paštas vikz@grigiskes.lt info@kartonas.lt vikz@grigiskes.lt 

Interneto 
tinklalapis 

- - - 

Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data  2009 m. liepos 10 d 2010 m. liepos 16 d 2011 m. spalio 7 d. 
Registro tvarkyto-
jas 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

Valstybės įmonė Registrų 
centras 

4. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS 

AB “Grigiškės” pagrindinė veikla – gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir 
servetėles, medicininį aligniną, gofruojamąjį popierių, gofruotojo kartono gaminius bei iki 2011-12-
31 – kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes . 

AB “Klaipėdos kartonas” – gamina žaliavą gofruoto kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių 
kartoną), fliutingą (gofruoti skirtą popierių) ir korinį užpildą, kuris naudojamas baldų pramonėje.  

UAB ”Baltwood” – medienos perdirbimas; gamina tarinę medieną, kuro granules ir klijuotą baldų 
skydą. Nuo 2012-01-01 taip pat gamina ir kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes (žr. 
2012-01-02 esminį pranešimą). 

OAO „Mena Pak“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba. 

UAB „Ekotara“ – gofruotojo kartono ir pakuotės - taros gamyba, faktiškai 2011 m. veiklos nevykdė. 

UAB ”Naujieji Verkiai” – nekilnojamojo turto statyba ir plėtra. 

* - UAB ”Grigiškių energija” – planuojama šios bendrovės veikla – šilumos gamyba ir pardavimas, 
įsteigta 2011-10-07. 

UAB ”Klaipėda Recycling” – makulatūros supirkimas. 

UAB ”AGR Prekyba” užsiima investicine veikla ir įmonių valdymu. 

5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS 

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8~5) 203 2233, faks. 
(8~5) 203 2244, info@finasta.lt) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei 
dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 – 2010 finansinius metus. 

Įmonė yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8~5) 231 
3833, faks. (8~5) 231 3840, info@orion.lt) dėl įmonės išleistų vertybinių popierių rinkos formavimo. 

Įmonė yra pasirašiusi paslaugų sutartį (Engagement Letter) su UAB „SEB Enskilda“ (įmonės kodas 
221949450) dėl AB „Grigiškės“ naujos akcijų emisijos ir pardavimo. 
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6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS 

6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas  

6.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra 2011-12-31 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė, Lt 

Bendra nominali 
vertė, Lt 

Dalis įstatiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardinės 
akcijos 

60.000.000 1 60.000.000 100,00 

Visos AB „Grigiškės“ akcijos yra pilnai apmokėtos. 

6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos 
ar išvestinius vertybinius popierius 

AB „Grigiškės“ nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į 
akcijas. 

6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos 

Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises: 
1) gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą; 
2) gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams 

išmokėti Bendrovės lėšų; 
3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 
4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus 

atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 

5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, 
skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei 
skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo 
vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties 
sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl 
didesnių palūkanų dydžio; 

6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 
7) palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 
8) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymo nustatyta tvarka; 
9) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija 

suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti 

informaciją apie Bendrovę; 
12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės 

vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 
įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais; 

13) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime; 
14) akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir 

neturtines teises. 
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7. AKCININKAI 

7.1. Bendrovės akcininkų skaičius 

2011 m. gruodžio 31 d. AB „Grigiškės“ akcininkų skaičius – 2.589. 

7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybes teise turintys daugiau kaip 5 
procentus Emitento įstatinio kapitalo 

7.2. lentelė. Akcininkai, 2011 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. 
emitento įstatinio kapitalo 

Akcininko vardas, 
pavardė (įmonės 

pavadinimas, rūšis, 
buveinės adresas, kodas) 

2011 m gruodžio 31 d. 2010 m. gruodžio 31 d. 

Akcininkui 
nuosavybės 

teise, 
priklausančių 

paprastųjų 
vardinių akcijų 

skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis, 

proc. 

Akcininkui 
nuosavybės 

teise, 
priklausančių 

paprastųjų 
vardinių akcijų 

skaičius, vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis, 

proc. 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų 

suteikiama 
balsų dalis, 

proc. 

UAB „GINVILDOS 

INVESTICIJA“ 

Turniškių g. 10a-2, 
Vilnius, 125436533 

29.272.228 48,79 48,79 29.272.228 48,79 48,79 

IRENA ONA MIŠEIKIENĖ 8.731.686 14,55 14,55 8.731.686 14,55 14,55 

ROSEMOUNT HOLDING 

LLC 

3533 Fairview Industrial 
Drive SE, Salem, OR 

97302, United States of 
America 

5.639.967 9,40 9,40 5.639.967 9,40 9,40 

7.3. Akcininkai, turintys specialias kontroles teises  

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra. 

7.4. Balsavimo teisų apribojimai 

Balsavimo teisių apribojimų nėra. 

7.5. Akcininkų tarpusavio susitarimai 

Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių 
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 

8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS 
REGULIUOJAMOSE RINKOSE 

AB „Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos yra AB NASDAQ OMX VILNIUS oficialiajame 
prekybos sąraše (įmonės simbolis – GRG1L). 
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8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 

8.1.lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 

Akcijų rūšis VP ISIN kodas 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė, Lt 

Bendra nominali 
vertė, Lt 

Paprastosios vardinės akcijos LT0000102030 60.000.000 1 60.000.000 

8.2. Prekyba bendrovės akcijomis 

8.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis  

Ataskaitinis periodas 
Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 

didžiausia mažiausia 
pask. 

sesijos 
vidutinė didžiausia 

mažiau-
sia 

pask. sesijos vnt. Lt 

2008 m. I ketv. 1,798 1,598 1,652 2,580 183.621 0 0 167.207 431.407 

2008 m. II ketv. 1,632 1,110 1,110 1,809 45.478 0 5.910 96.273 174.179 

2008 m. III ketv. 1,440 1,110 1,140 1,283 1.311.782 0 4.812 1.325.360 1.700.485 

2008 m. IV ketv. 1,140 0,290 0,300 0,427 42.459 0 6.593 884.565 378.011 

2008 m.  1,798 0,290 0,300 1,085 1.311.782 0 6.593 2.473.405 2.684.081 

2009 m. I ketv. 0,450 0,300 0,310 0,392 458.897 0 0 4.465.664 1.751.743 

2009 m. II ketv. 0,490 0,330 0,450 0,430 122.162 0 20.205 2.033.965 873.993 

2009 m. III ketv. 1,090 0,420 1,020 0,698 185.607 0 22.208 2.889.167 2.017.305 

2009 m. IV ketv. 1,030 0,880 0,930 0,947 62.921 364 5.460 863.978 817.846 

2009 m.  1,090 0,300 0,930 0,533 458.897 0 5.460 10.252.774 5.460.887 

2010 m. I ketv. 1,330 0,920 1,270 1,200 643.163 0 14.597 3.109.465 3.731.893 

2010 m. II ketv. 1,350 1,240 1,340 1,297 98.746 0 25.194 1.017.209 1.319.328 

2010 m. III ketv. 2,020 1,320 1,950 1,686 299.041 0 38.734 1.817.780 3.065.303 

2010 m. IV ketv. 2,850 2,000 2,676 2,512 293.473 0 7.054 1.994.606 5.010.498 

2010 m.  2,850 0,920 2,676 1,653 643.163 0 7.054 7.939.060 13.127.022 

2011 m. I ketv. 2,997 2,486 2,883 2,746 593.054 0 22.989 1.221.311 3.354.105 

2011 m. II ketv. 2,987 2,555 2,624 2,822 251.419 360 8.948 463.059 1.306.703 

2011 m. III ketv. 2,745 1,726 1,823 2,076 223.677 0 9.137 753.319 1.564.106 

2011 m. IV ketv. 1,937 1,554 1,595 1,746 41.693 0 4.142 328.401 573.445 

2011 m.  2,997 1,554 1,595 2,458 593.054 0 4.142 2.766.090 6.798.360 

8.2.pav. Akcijos kainos ir apyvarta 2004-01-01 – 2011-12-12 
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8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija 

8.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija 

Paskutinės sesijos data Kapitalizacija, Lt 

2007-12-28 107.880.000 

2008-03-31 99.120.000 

2008-06-30 66.600.000 

2008-09-30 68.400.000 

2008-12-31 18.000.000 

2009-03-31 18.600.000 

2009-06-30 27.000.000 

2009-09-30 61.200.000 

2009-12-31 55.800.000 

2010-03-31 76.200.000 

2010-06-30 80.400.000 

2010-09-30 117.000.000 

2010-12-31 160.560.000 

2011-03-31 172.980.000 

2011-06-30 157.440.000 

2011-09-30 109.380.000 

2011-12-31 95.700.000 

8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose 

Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiaujama. 

8.5. Savo akcijų supirkimas 

Bendrovė savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo. 

8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus.  

Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra. 

8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą 

Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas 
taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių. 

9. DARBUOTOJAI 

Per 2011 m. Grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita: vienose darbuotojų skaičius mažėjo, 
kitose augo. 

9.1. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius gruodžio 31 d. 

 Per 2011 m. 2010 m. 

Darbuotojų skaičius 997 940 

9.2. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius gruodžio 31 d. 

 2011 m. 2010 m. 

Darbuotojų skaičius 283 448 

2011 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2010 m. gruodžio 31 d., pastebimo Įmonės darbuotojų 
sumažėjimo priežastimi yra 2011 m. gruodžio 1 d. AB „GRIGIŠKĖS“ valdybos sprendimas vieną iš 
AB „GRIGIŠKĖS“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų plokščių gamybą – perkelti į 100 
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% valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės 
akcijas. 

9.3. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 
išsilavinimą per 2011 m. 

Darbuotojai Vid. atlyginimas 
Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.952 47 177 471 66 9 

Vadovai 5.775 77 16 1 - - 

Specialistai 2.885 103 26 4 - - 

Iš viso 2.428 227 219 476 66 9 

9.4. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 
išsilavinimą 2010 m. 

Darbuotojai 
Vidutinis darbo 
užmokestis, Lt 

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 1.742 45 162 463 58 10 

Vadovai 4.995 87 22 4 - - 

Specialistai 2.415 68 19 2 - - 

Iš viso 2.140 200 203 469 58 10 

9.5. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 
išsilavinimą per 2011 m. 

Darbuotojai Vid. atlyginimas 
Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 2.444 12 56 114 11 - 

Vadovai 6.032 35 4 - - - 

Specialistai 3.179 39 9 3 - - 

Iš viso 3.014 86 69 117 11 0 

9.6. lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal 
išsilavinimą 2010 m. 

Darbuotojai 
Vidutinis darbo 
užmokestis, Lt 

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą 

Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Darbininkai 2.142 24 90 197 22 1 

Vadovai 5.498 58 16 4 - - 

Specialistai 3.014 27 7 2 - - 

Iš viso 2.681 109 113 203 22 1 
 

10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA 

AB „Grigiškės“ įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. REIKŠMINGI SUSITARIMAI 

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, 
pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei. 

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais 
kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas 
baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo. 
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12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą 
(generalinį direktorių), kolegialų priežiūros organą − stebėtojų tarybą ir kolegialų valdymo organą − 
valdybą. 

Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba 
sudaryta iš 5 narių. 

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina 
pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. 

12.1. Valdymo organų nariai 

12.1. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariai ir jų dalyvavimas 
bendrovės įstatiniame kapitale 

Vardai, pavardės Pareigos Turima kapitalo ir balsų dalis, proc. 

STEBĖTOJŲ TARYBA 
Norimantas Stankevičius Pirmininkas - 

Algimantas Goberis Narys - 

Romualdas Juškevičius Narys - 

Tautvilas Adamonis Narys - 

Daiva Duksienė Narė - 

VALDYBA 

Gintautas Pangonis Pirmininkas 0,22 

Nina Šilerienė Narė 0,07 

Vigmantas Kažukauskas Narys 0,33 

Normantas Paliokas Narys - 

Vytautas Juška Narys - 

ADMINISTRACIJA 

Gintautas Pangonis Generalinis direktorius 0,22 

Nina Šilerienė Finansų departamento direktorė 0,07 

Vigmantas Kažukauskas Verslo vystymo direktorius 0,33 

Vytautas Juška Pikimo ir logistikos direktorius - 

12.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę 

Gintautas Pangonis – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. 
Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų: 

Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos 

AB „Grigiškės“ Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas 

Nina Šilerienė – Finansų departamento direktorė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – buhalterinės 
apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų: 

Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos 

AB „Grigiškės“ Finansų departamento direktorė, valdybos narė 
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12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar 
organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) 

12.3. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje 

Vardas, pavardė 

Dalyvavimas veikloje Dalyvavimas kapitale 

Įmonės, įstaigos ir 
organizacijos 
pavadinimas 

Pareigos 
Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 
pavadinimas 

Turimų kapitalo ir 
balsų dalis, proc. 

Norimantas 
Stankevičius 

UAB „Didma“ Projektų direktorius UAB „Didma“ 51,00 

UAB „Naras“ Direktorius UAB „Naras“ 62,48 

  UAB „Bakenas“ 100,00 

  
UAB „Statybų 
namai“ 

62,00 

  
UAB „Technikos 
namai“ 

62,00 

  
UAB „Ginvildos 
investicija“ 

13,00 

UAB „Baltwood“ Valdybos narys   

AB „Grigiškės“  
Stebėtojų tarybos 
pirmininkas 

  

Algimantas Goberis AB „Grigiškės“ Stebėtojų tarybos narys   

Romualdas Juškevičius AB „Grigiškės“ Stebėtojų tarybos narys   

Tautvilas Adamonis UAB „Remada“ Generalinis direktorius UAB „Remada“ 100,0 

AB „Grigiškės“ Stebėtojų tarybos narys   

UAB „Remados 
statyba“ 

Direktorius 
UAB „Remados 
statyba“ 

100,0 

Daiva Duksienė AB „Grigiškės“ Stebėtojų tarybos narė   

Gintautas Pangonis 
  

UAB „Ginvildos 
investicija“ 

79,0 

AB „Grigiškės“ Generalinis direktorius AB „Grigiškės“ 0,22 

AB „Grigiškės“ Valdybos pirmininkas   

AB „Klaipėdos 
kartonas“ 

Valdybos pirmininkas   

UAB „Naujieji 
Verkiai“ 

Valdybos pirmininkas   

UAB „Baltwood“ Valdybos pirmininkas   

UAB „Ekotara“ Valdybos pirmininkas   

UAB „Grigiškių 
energija“ 

Valdybos pirmininkas   

OAO „Mena Pak“ Stebėtojų tarybos narys   

Normantas Paliokas UAB „Didma“ Vilniaus filialo vadovas   

UAB „Ginvildos 
investicija“ 

Direktorius   

UAB „Baltwood“ Valdybos narys   

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

Vigmantas 
Kažukauskas 

AB „Grigiškės“ Verslo vystymo direktorius AB „Grigiškės“ 0,33 

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

AB „Klaipėdos 
kartonas“ 

Valdybos narys   
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Vardas, pavardė 

Dalyvavimas veikloje Dalyvavimas kapitale 

Įmonės, įstaigos ir 
organizacijos 
pavadinimas 

Pareigos 
Įmonės, įstaigos ir 

organizacijos 
pavadinimas 

Turimų kapitalo ir 
balsų dalis, proc. 

UAB „Naujieji 
Verkiai“ 

Direktorius   

UAB „Naujieji 
Verkiai“ 

Valdybos narys    

UAB „Ekotara“ Valdybos narys   

UAB „Grigiškių 
energija“ 

Direktorius   

UAB „Grigiškių 
energija“ 

Valdybos narys   

UAB „AGR 
Prekyba“ 

Direktorius   

Vytautas Juška 
AB „Grigiškės“ 

Pirkimo ir logistikos 
direktorius 

  

AB „Grigiškės“ Valdybos narys   

UAB „Grigiškių 
energija“ 

Valdybos narys   

Nina Šilerienė 
AB „Grigiškės“ 

Finansų departamento 
direktorė 

AB „Grigiškės“ 0,07 

AB „Grigiškės“ Valdybos narė   

AB „Klaipėdos 
kartonas“ 

Valdybos narė   

UAB „Naujieji 
Verkiai“ 

Valdybos narė   

UAB „Baltwood“ Valdybos narė   

UAB „Ekotara“ Valdybos narė   

UAB „Grigiškių 
energija“ 

Valdybos narė   

12.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą 

AB „Grigiškės“ stebėtojų taryba išrinkta 2011 m. balandžio 26 d. ketverių metų kadencijai (iki 2015 
m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2011 m. balandžio 26 d. ketverių metų kadencijai (iki 2015 m.). 

12.5. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 

12.5. lentelė. Informacija apie emitento per 2011 m. išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš 
pelno. 

 
Išmokėti 

atlyginimai, Lt 
Tantjemos, Lt Dividendai, Lt 

Kitos išmokos, 
Lt 

Stebėtojų tarybos nariams - 20.000 - - 

Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos 
nariui 

- 4.000 - - 

Valdybos nariams - 80.000 - - 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui - 16.000 - - 

Administracijos nariams 600.943 - 7.428 - 

Vidutiniškai vienam administracijos 
nariui 

150.236 - 2.476 - 
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Emitento stebėtojų tarybos ir valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išmokėti 
atlyginimai už darbą stebėtojų taryboje ir valdyboje, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno sumos, 
gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.  

12.6. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, 
kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas 

Nebuvo. 

13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 

13.1. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Vasaris AB „Grigiškės“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis paskelbė, kad AB 
„Grigiškės“ ir UAB „SKF Lietuva“ pasirašė aktyvios techninės įrenginių priežiūros 
sutartį. Pagrindinis šios sutarties tikslas - padidinti turimų gamybinių pajėgumų 
patikimumą ir efektyvumą. Sutartis pasirašyta vieneriems metams ir yra dalis 
bendrovės strategijos, skirtos sustiprinti poziciją rinkoje. 

G. Pangonis pabrėžė, kad su SKF kompanija, kuri teikia aukštų kokybės standartų 
paslaugas celiuliozės ir popieriaus pramonės atstovams visame pasaulyje, taps 
įmanoma dar labiau sumažinti sąnaudas, padidinti gamybą bei patenkinti klientų 
poreikius. Sanitarinio popieriaus gaminių rinkai sparčiai augant, taip pat didėja ir 
aukštos kokybės gaminių poreikis. Rinkai reikia vis daugiau pakuotės ir medienos 
gaminių, aukštesnės kokybės paslaugų bei lankstumo patenkinant užsakymus. 
Pasaulinė patirtis SKF suteikia išskirtines galimybes padėti mūsų bendrovei tobulėti. 
Vykdydama šią sutartį AB „Grigiškės“ taip pat investuos į didelių galimybių 
kompiuterizuotą įrenginių techninės priežiūros valdymo sistemą, kuri padės 
susisteminti visas techninės priežiūros veiklas ir leis nuolat stebėti sąnaudas.  
Šia sutartimi ir joje numatytais veiksmais AB „Grigiškės“ toliau sistemingai 
modernizuoja bendrovę, siekiančią tapti itin konkurencinga rinkos žaidėja. 

Balandis Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės 
adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau – Bendrovė) 
valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų 
susirinkimas. 
Susirinkimo data ir laikas – 2011 m. balandžio 26 d., (antradienis) 11.00 val. 
Susirinkimo vieta –Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės 
administracinis pastato II aukšte. 
Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.55 val. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 18 d. 
Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena – 2011 m. gegužės 10 d. 
Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

1. Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 
2. Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvada. 
3. Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio tvirtinimas. 
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas. 
5. Stebėtojų tarybos narių rinkimai. 

Valdybos siūloma papildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 
1. Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 
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2. Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvada. 
3. Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio tvirtinimas. 
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas. 
5. Stebėtojų tarybos narių rinkimai. 
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. 
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas 
atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas. 
8. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 

Informuojame, kad 2010 m. lapkričio 29 dieną AB „Grigiškės“ vadovybė pradėjo 
konsultacijas su finansinių paslaugų įmonėmis dėl galimybės pritraukti nuosavo 
kapitalo būsimiems investiciniams projektams finansuoti, o 2011 m. sausio 28 dieną 
Bendrovė ir UAB „SEB Enskilda“, įmonės kodas 221949450, pasirašė paslaugų sutartį 
(Engagement Letter) dėl AB „Grigiškės“ naujos akcijų emisijos ir pardavimo. 2010 m. 
lapkričio 26 d. ir 2011 m. sausio 28 d. AB „Grigiškės“ pateikė Vertybinių popierių 
komisijai analogiško turinio konfidencialius pranešimus apie esminius įvykius, kurie 
nuo šio pranešimo datos yra laikytini atskleistais viešai. 

AB „GRIGIŠKĖS“ gavo didžiausio Bendrovės akcininko, turinčio 48,79 proc. akcijų ir 
balsų, raštą su siūlomais kandidatais į Bendrovės Stebėtojų tarybą. 
UAB „Ginvildos investicija“, kaip AB „GRIGIŠKĖS“ akcininkas, siūlo eiliniam 
visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2011 m. balandžio 26 d., į AB 
„GRIGIŠKĖS“ Stebėtojų tarybą išrinkti šiuos kandidatus: p. Norimantą Stankevičių, 
p. Tautvilą Adamonį, p. Romualdą Juškevičių, p. Daivą Duksienę ir p. Algimantą 
Goberį. 

AB „Grigiškės“ (toliau – Bendrovė) papildomai prie metinio pranešimo už 2010 
metus, paskelbto 2011 m. balandžio 11 d., parengė pristatymą, kuriame pateikiama 
informacija apie Bendrovės veiklą per 2010 metus bei kita su Bendrove susijusi 
informacija. Nurodyta informacija skelbiama viešai ir bus pristatyta Bendrovės 
akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 
26 d. 11.00 val., metu. 

2011 m. balandžio 26 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ eilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2010 m. konsoliduotąjį 
metinį pranešimą, Bendrovės 2010 m. auditoriaus išvadą ir nusprendė: 
• Patvirtinti Bendrovės 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį; 
• Patvirtinti Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymą: išmokėti už 2010 metus 

1.200.000 Lt dividendų (0,02 Lt už akciją), skirti į įstatymų nustatytus rezervus 
75.985 Lt bei skirti kitoms išmokoms (tantjemoms) 100.000 Lt. 

• Į Bendrovės Stebėtojų tarybą ketverių metų laikotarpiui išrinkti p. Norimantą 
Stankevičių, p. Tautvilą Adamonį, p. Romualdą Juškevičių, p. Daivą Duksienę 
ir p. Algimantą Goberį. 

• Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt 
(šešiasdešimties milijonų litų) iki 70 000 000 Lt (septyniasdešimties milijonų 
litų), išleidžiant ne daugiau kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) paprastųjų 
vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – Naujos akcijos). 
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Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 10 000 000 paprastųjų vardinių Bendrovės 
akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali 
Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 10 000 000 Lt (dešimties milijonų litų), 
priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus. 
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos 
akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų 
nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar 
pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas 
laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas 
pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma. 
Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir 
apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendime neaptartas naujos akcijų emisijos siūlymo sąlygas 
(įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį 
išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.). 
Inicijuoti visų Bendrovės naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB 
NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą 
atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti 
ir pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai patvirtinti Naujų 
akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį 
prekybos sąrašą) prospektą. 

• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 
dalies 13 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos 
pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas 
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės 
akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 10 000 000 
(dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. 
Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą 
siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos 
plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siekia 
padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos 
esamiems akcininkams. 
Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą 
platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarąją akcinę 
bendrovę, kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, 
Vilnius (toliau – SEB Enskilda), kuri veiks kaip galimo sandorio organizatorius 
ir pagrindinis akcijų platintojas. 
Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams 
investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, 
siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų 
būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės 
akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant 
pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti 
jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti 
prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios 
galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo 
laikotarpio. 
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Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam 
tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti 
atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti 
atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš 
investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, 
grąžinant akcijas jų skolintojui. 
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti 
esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 
akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB 
Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 
000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius. 
Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas 
Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, kodas 125436533, 
buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti 
atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės 
įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų maksimaliam skaičiui 
(t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, numatant kad ji veiks kaip 
platinimo organizatorius. 

• Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeisti 
akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip: 
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 70 000 000 Lt (septyniasdešimt milijonų 
litų).“ 
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 70 000 000 (septyniasdešimt 
milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) 
litas.“ 
Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos 
Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo 
didinimą laikyti įvykusiu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai 
pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių. 
Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, taip pat į Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2010 m. spalio 
1 d., reikalavimus, pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus, 
patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių 
Gintautą Pangonį pasirašyti įstatus. 

2011 m. balandžio 26 dieną eiliniame visuotiniame AB „Grigiškės“ (toliau – 
Bendrovė) akcininkų susirinkime išrinkti Stebėtojų tarybos nariai tą pačią dieną 
susirinko į pirmąjį posėdį. Pirmajame Stebėtojų tarybos posėdyje nuspręsta: 
• Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti p. Norimantą Stankevičių. 
• Į Bendrovės Valdybą ketverių metų kadencijai išrinkti p. Gintautą Pangonį, p. 

Niną Šilerienę, p. Vigmantą Kažukauską, p. Normantą Palioką ir p. Vytautą 
Jušką. 

2011 m. balandžio 26 d. Stebėtojų tarybos posėdyje išrinkti Valdybos nariai susirinko į 
pirmąjį Bendrovės Valdybos posėdį, kuriame Bendrovės Valdybos pirmininku 
išrinko p. Gintautą Pangonį. 

Gegužė AB „GRIGIŠKĖS“ užbaigė projektą Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-006 „Šilumos ūkio 
modernizavimas plačiau naudojant atsinaujinančius energijos išteklius“. Bendrovė 
sėkmingai pastatė ir pradėjo eksploatuoti 17,5 MWh galios biokatilą. Projekto 
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įgyvendinimui iš viso buvo panaudota 17,6 mln. Lt (5,1 mln. EUR), iš jų 8,8 mln Lt 
(2,5 mln. EUR) sudarė Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų parama. 
Įgyvendinusi šį projektą, AB „Grigiškės“ prisideda prie LR Nacionalinėje energetikos 
strategijoje bei LR Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatytų tikslų 
įgyvendinimo: atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, šalies priklausomybės 
nuo kuro importo mažinimo. 
Pradėjus eksploatuoti naująjį švedų kompanijoje „Järnforsen Energi System AB“ 
pagamintą biokuru kūrenamą garo katilą, AB „GRIGIŠKĖS“ medienos plaušų 
plokščių gamybos verslas, kuris yra didžiausias šiluminės energijos vartotojas, tapo 
visiškai nepriklausomas nuo importuojamų gamtinių dujų kainų augimo. 

Gegužė Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija 2011 m. gegužės 16 d. patvirtino 
akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ iki 10.000.000 paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo 
į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą. 

Rugpjūtis Per 2011 m. 6 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, 
UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 154,9 mln. 
Lt (44,9 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 51,4 mln. litų (14,9 mln. eurų) arba 49,7 
proc. daugiau nei per 2010 m. I pusm. 
Įmonių grupė uždirbo 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,5 
mln. litų (0,4 mln. eurų) mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
AB „Grigiškės“ per 2011 m. 6 mėn. pasiekė 81,2 mln. Lt (23,5 mln. eurų) pardavimo 
apyvartą, t.y. 22,6 mln. litų (6,5 mln. eurų) arba 38,6 proc. daugiau nei per 2010 m. I 
pusm. 
Bendrovė uždirbo 3,1 mln. litų (0,9 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 2,0 
mln. litų (0,6 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 

Spalis 2011-10-06 AB „Grigiškės“ ir bankrutuojanti AB „Medienos plaušas“ sudarė ir 
pasirašė nuomos sutartį dėl bankrutuojančios AB „Medienos plaušas“ minkštųjų 
medienos plaušų plokščių (toliau - MMPP) gamybos linijos. AB „Grigiškės“ planuoja, 
kad šia linija bus pagaminama ir parduodama po 1000 m3 MMPP gaminių per 
mėnesį. 
Gamybos linija yra išsinuomota iki išnuomoto turto pardavimo, perdavimo ar 
grąžinimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymu dienos. 

Siekiant skaidresnio bendrovės veiklų bei dukterinių įmonių valdymo AB "Grigiškės" 
įsteigė dukterinę įmonę UAB „Grigiškių energija“, kurios pagrindinis veiklos 
objektas – šilumos gamyba ir pardavimas. 

Lapkritis Per 2011 m. 9 mėn. įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, 
UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“ pasiekė 235,2 mln. 
Lt (68,1 mln. eurų) pardavimo apyvartą, t.y. 65,1 mln. litų (18,9 mln. eurų) arba 38,3 
proc. daugiau nei per 2010 m. 9 mėn. 
Įmonių grupė uždirbo 8,3 mln. litų (2,4 mln. eurų) pelno prieš mokesčius, tai yra 1,4 
mln. litų (0,4 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
AB „Grigiškės“ per 2011 m. 9 mėn. pasiekė 120,4 mln. Lt (34,9 mln. eurų) pardavimo 
apyvartą, t.y. 29,6 mln. litų (8,6 mln. eurų) arba 32,6 proc. daugiau nei per 2010 m. 9 
mėn. 
Bendrovė uždirbo 4,6 mln. litų (1,33 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 3,3 
mln. litų (0,96 mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
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Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės 
adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m. sav., (toliau – Bendrovė) 
valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų 
susirinkimas. 
Susirinkimo data ir laikas – 2011 m. gruodžio 19 d., (pirmadienis) 11.00 val.  
Susirinkimo vieta –Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Bendrovės 
administracinio pastato II aukštas.  
Akcininkų registracijos pradžia – 10.30 val., pabaiga – 10.55 val. 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. gruodžio 12 d.  
Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
turi teisę tik tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos 
(2011 m. gruodžio 12 d.) pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.  
Valdybos siūloma neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 
1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. 
2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; 
teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas. 
3. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 

AB „Grigiškės“ valdyba prašo bendrovės akcininkų pratęsti naujos akcijų emisijos 
platinimo leidimo galiojimą. Gavus akcininkų pritarimą ir tarpininkaujant 
investiciniam bankui „SEB Enskilda“, planuojama iš viso išleisti 10 mln. paprastųjų 
vardinių 1 lito nominaliosios vertės akcijų, o pritrauktas lėšas naudoti spartesnei 
bendrovės plėtrai. Be tiesioginio tikslo pritraukti lėšų plėtrai, bendrovė taip pat siekia 
ilgalaikių tikslų kapitalo rinkose, t.y. stiprinti investuotojų bazę, didinti akcijų 
matomumą bei likvidumą biržoje.  
AB „Grigiškės“ naują akcijų emisiją leisti nusprendė šių metų balandžio mėnesį, 
tačiau finansų rinkose įsivyravus neigiamiems lūkesčiams emisijos platinimą 
nuspręsta atidėti. Bendrovė ir patarėjai nutarė artimiausią pusmetį stebėti ir 
analizuoti situaciją ir, atsiradus tinkamai progai, palankiomis sąlygomis pritraukti 
finansinių investuotojų. 
„Padėtis finansų rinkose šiuo metu įtempta ir nėra palanki naujai akcijų emisijai 
platinti. Tačiau situacija keičiasi ir mes, su akcininkų pritarimu, norime būti visiškai 
pasirengę įgyvendinti savo planus, kai tik rinkoje atsiras tam tinkamos sąlygos“, – 
sako AB „Grigiškės“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis. 
Anot įmonės vadovo, visą papildomą kapitalą higieninio popieriaus, kartono ir 
medienos produktų gamybos grupė „Grigiškės“ numato skirti investicijoms. Pagal 
investicijų programą, grupė į higieninio popieriaus gamybą numato investuoti 44,9 
mln. Lt, į kartono pakuotės – 17,3 mln. Lt. Emisijos išplatinimas leistų investicijų 
programą įgyvendinti per 2012-2014 m. Bendrovė taip pat yra pasiruošusi 
alternatyviam scenarijui, kuomet investicinė programa būtų vykdoma per ilgesnį 
laikotarpį iš bendrovės veiklos pinigų srautų. 
Šiuo metu bendrovė plėtrą sėkmingai finansuoja daugiausiai iš savų lėšų. Jau 
statomas naujas gamybinis kartono pakuotės cechas, kuriame 2012 m. I ketvirtį 
numatoma paleisti naują gofravimo liniją, naujas kartono dėžių gamybos linijas.  
Higieninio popieriaus sunaudojimas Baltijos šalyse yra gerokai mažesnis negu 
brandžių Europos rinkų. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse 1 žmogus per metus 
sunaudoja vidutiniškai 17-19 kg higieninio popieriaus, Lietuvoje – tik 6,5 kg. Kartono 
pakuotės sunaudojimas Lietuvoje nuo brandžių rinkų taip pat atsilieka iki 4 kartų.  
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„Šie duomenys rodo, kad Baltijos ir kitų kaimyninių šalių rinkos potencialas dar 
neišnaudotas. Matome čia didelę augimo perspektyvą, todėl investuodami siekiame 
didinti produkcijos konkurencingumą, mažinti verslo riziką ir stiprinti savo pozicijas 
regioninėje rinkoje“, – sako AB „Grigiškės“ vadovas G. Pangonis. 
Šių metų vasario mėnesį pradėjus eksploatuoti naująjį biokuru kūrenamą 18 MW 
garo katilą, AB „Grigiškės“ tapo mažiau priklausoma nuo importuojamų gamtinių 
dujų kainų augimo. Garo gamybai naudojamas 2 kartus pigesnis, palyginti su 
dujomis, importuojamomis iš Rusijos, biokuras iš medienos. 
Per 9 šių metų mėnesius „Grigiškių“ įmonių grupė pasiekė 235,2 mln. Lt pardavimo 
apyvartą ir uždirbo 8,3 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą. Per tą patį laikotarpį AB 
„Grigiškės“ produkcijos pardavimas siekė 120,4 mln. litų, pelnas prieš 
apmokestinimą – 4,6 mln. Lt.  
Palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, įmonių grupės pardavimas padidėjo 65,1 
mln. Lt, AB „Grigiškės“ – 29,6 mln. Lt. Grupės pelnas palyginti su 2010 m. 9 mėnesių 
rezultatais yra didesnis 1,4 mln. Lt, AB „Grigiškės“ – 3,3 mln. Lt.  
Įmonių grupę sudaro gamybos įmonės AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB 
„Klaipėdos kartonas“ ir OAO „Mena Pak“. 

AB „GRIGIŠKĖS“ informuoja, kad visos AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupės bendrovės 
veiklos operacijų finansavimui naudoja kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje 
veikiančiuose bankuose turimas banko sąskaitas. 
Visos Grupės bendrovės turi nereikšmingą skaičių klientų, kurie iki 2011-11-16 
atsiskaitymus vykdė per AB banką „Snoras“. Pardavimas šiems klientams sudarė 
nežymią dalį kiekvienos Grupės bendrovės apyvartoje. 
Be to, AB „GRIGIŠKĖS“ Grupė yra apdraudusi galimą klientų nemokumo riziką. 
Dėl šių priežasčių AB banko „Snoras“ 100 proc. akcijų paėmimas visuomenės 
poreikiams neturi reikšmingo tiesioginio poveikio nei AB „GRIGIŠKĖS“, nei kitų 
Grupės bendrovių veiklai ir rezultatams. 

Gruodis 2011 m. gruodžio 1 d. AB „Grigiškės“ valdyba, siekdama efektyvinti gamybos 
procesus, optimizuoti pagrindinių žaliavų įsigijimo, produkcijos tiekimo, gamybos, 
logistikos procesus bei mažinti kaštus ir didinti veiklos segmentų pelningumą, 
nusprendė vieną iš AB „Grigiškės“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų 
plokščių gamybą – perkelti į 100 % valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, 
mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės akcijas.  
Kartu su perkeliama veikla AB „Grigiškės“ perduos turtą, teises ir įsipareigojimus, 
susijusius su medienos plaušų plokščių gamyba, įskaitant, bet neapsiribojant veiklos 
vykdymui būtinu nekilnojamuoju turtu, įrengimais, įsipareigojimais darbuotojams 
bei kitomis teisėmis ir pareigomis, kylančiomis iš jau sudarytų sandorių. 
Minimą dalies veiklos perkėlimą į UAB „Baltwood“ yra planuojama įgyvendinti 2012 
m. pradžioje. 
Po dalies veiklos perkėlimo į dukterinę bendrovę, tiek AB „Grigiškės“, tiek UAB 
„Baltwood“ ir toliau tęs gamybinę veiklą tuo pačiu adresu, kaip ir iki veiklos 
perkėlimo – Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. AB „Grigiškės“ toliau 
vykdys veiklą, susijusią su higieninio popieriaus gaminių ir gofruotojo kartono 
pakuotės gamyba, o UAB „Baltwood“, bus sutelkta veikla, susijusi su medienos 
perdirbimu, čia toliau dirbs su perkelta veiklos dalimi susiję, šiuo metu AB 
„Grigiškės“ dirbantys kvalifikuoti darbuotojai.  
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AB „Grigiškės“ valdybos įsitikinimu AB „Grigiškės“ dalies veiklos perkėlimo faktas 
neturės reikšmingos įtakos AB „Grigiškės“ įmonių grupės finansiniams rodikliams. 
Tačiau, tai padės optimizuoti įmonių grupės veiklų valdymą, kas, tikėtina, lems 
didesnį vykdomos veiklos pelningumą ir grąžą akcininkams. 

2011 m. gruodžio 19 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ neeilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas. Susirinkimas nusprendė: 
• Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi, Bendrovės 2011 m. balandžio 26 d. eilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatinio kapitalo 
padidinimo (nurodyto susirinkimo darbotvarkės klausimai nuo 6 iki 8) neteko 
galios nuo 2011 m. spalio 26 d., tačiau Bendrovės ketinimams dėl naujos akcijų 
emisijos išleidimo ir išplatinimo kaip numatyta minėtuose susirinkimo 
sprendimuose nepakitus, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais 
įnašais nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 70 000 000 Lt 
(septyniasdešimties milijonų litų), išleidžiant ne daugiau kaip 10 000 000 
(dešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų 
(toliau – Naujos akcijos). 
Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 10 000 000 paprastųjų vardinių Bendrovės 
akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali 
Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 10 000 000 Lt (dešimties milijonų litų), 
priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus. 
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos 
akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų 
nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar 
pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas 
laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas 
pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma. 
Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir 
apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendime neaptartas naujos akcijų emisijos siūlymo sąlygas 
(įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį 
išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.). 
Inicijuoti visų naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX 
Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su 
tuo susijusius veiksmus. Naujos akcijos į nurodytą prekybos sąrašą bus 
įtraukiamos remiantis Bendrovės akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius 
Oficialųjį prekybos sąrašą prospektu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių 
komisijos patvirtintu 2011 m. gegužės 16 d. (sprendimo Nr. 2K-101). 

• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 
dalies 13 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos 
pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas 
akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės 
akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 10 000 000 
(dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. 
Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą 
siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos 
plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siekia 
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padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos 
esamiems akcininkams. 
Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą 
platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarąją akcinę 
bendrovę, juridinio asmens kodas 221949450, buveinė registruota adresu 
Gedimino pr. 12, Vilnius (toliau – SEB Enskilda), kuri veiks kaip galimo 
sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas. 
Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams 
investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, 
siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų 
būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės 
akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant 
pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti 
jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti 
prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios 
galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo 
laikotarpio. 
Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam 
tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti 
atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti 
atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš 
investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, 
grąžinant akcijas jų skolintojui. 
Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti 
esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas 
akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB 
Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 
000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius. 
Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas 
Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, juridinio asmens 
kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko 
paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio 
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų 
maksimaliam skaičiui (t. y. iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, 
numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius. 

• Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeisti 
akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip: 
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 70 000 000 Lt (septyniasdešimt milijonų 
litų).“ 
„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 70 000 000 (septyniasdešimt 
milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) 
litas.“ 
Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos 
Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo 
didinimą laikyti įvykusiu, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai 
pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.  
Pakeisti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos 
išdėstyti taip: 
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„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina 
per savo organus. Bendrovės organai yra: 
5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas; 
5.1.2. Stebėtojų taryba; 
5.1.3. Valdyba; 
5.1.4. Bendrovės vadovas – Prezidentas.“  
„9.1. Bendrovės vadovas – Prezidentas – yra vienasmenis Bendrovės valdymo 
organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę 
veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir 
pareiginiais nuostatais.“ 
Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo naujos redakcijos, įsigaliojusios nuo 2011 m. liepos 5 d., 
reikalavimus ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), pakeisti 
akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatus, patvirtinant jų naują redakciją, ir 
įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintautą Pangonį pasirašyti įstatus.  
Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos 
Naujos akcijos ir / ar Bendrovės valdyba dėl bet kokių priežasčių nuspręs 
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti neįvykusiu, Bendrovės valdyba 
įstatuose nurodys Bendrovės galiojančiuose įstatuose nurodytą įstatinio 
kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateiks pakeistus įstatus juridinių asmenų 
registro tvarkytojui. 

13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje 

Sausis. Įgyvendinant 2011 m. gruodžio 1 d. AB „GRIGIŠKĖS“ valdybos sprendimą vieną iš AB 
„GRIGIŠKĖS“ vykdomos veiklos segmentų – medienos plaušų plokščių gamybą – perkelti į 100 % 
valdomą dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“, mainais už naujai išleidžiamas šios bendrovės 
akcijas, AB „GRIGIŠKĖS“ ir UAB „Baltwood“ 2011 m. gruodžio 31 d. pasirašė veiklos dalies 
perkėlimo (perleidimo) sutartį. 
Kaip minėta, AB „Grigiškės“ valdybos įsitikinimu AB „Grigiškės“ dalies veiklos perkėlimo faktas 
neturės reikšmingos įtakos AB „Grigiškės“ įmonių grupės finansiniams rodikliams. 

Sausis. AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupė pasiekė 2011 m. iškeltus tikslus. Neaudituotais duomenimis 
per 2011 m. dvylika mėnesių įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB "Grigiškės", UAB 
“Baltwood”, AB „Klaipėdos kartonas“, OAO „Mena Pak“ bei makulatūros verslu užsiimanti 
bendrovė UAB „Klaipėda recycling“ pasiekė 308 mln. Lt (89,2 mln. EUR) pardavimo apyvartą ir tai 
yra 8 mln. Lt (2,3 mln. EUR) arba 2,7 proc. daugiau nei prognozuota. 
AB „Grigiškės“ 2011 m. dvylikos mėnesių pardavimai pasiekė 159 mln. Lt (64 mln. EUR) ir buvo 14 
mln. Lt (4,1 mln. EUR) arba 9,7 proc. didesni nei prognozuota. 
2012 m. sausio 9 d. vykusiame AB „GRIGIŠKĖS“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2012 m. 
biudžetas. 
Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB "GRIGIŠKĖS", UAB “Baltwood”, AB „Klaipėdos 
kartonas“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir OAO „Mena Pak“, 2012 m. pasieks 322 mln. litų (93,3 mln. 
EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 22 mln. Lt (6,4 mln. EUR) arba 7,3% daugiau nei 2011 m. apyvarta. 
Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 15 mln. litų (4,3 mln. EUR) ir bus 3 mln. Lt (0,9 
mln. EUR) arba 25% didesnis už laukiamą 2011 metais. 
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Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2012 m. sieks 117 mln. litų (33,9 mln. EUR) 
ir bus 42 mln. litų (12,2 mln. EUR) mažesni už neaudituotus 2011 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 
4,6 mln. litų (1,3 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 0,2 mln. litų (0,1 mln. EUR) mažiau 
nei tikimasi 2011 metais. 
Planuojant 2012 m. Grupės įmonių veiklą, be kitų veiksnių buvo įvertintas ir 2011-12-02 paskelbtas 
bei 2011-12-31 įgyvendintas AB GRIGIŠKĖS veiklos dalies (medienos plaušų plokščių gamybos) 
perkėlimas į dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“. Iki 2011-12-31 AB „GRIGIŠKĖS“ veikla buvo 
skirstoma į tris pagrindinius veiklos segmentus: „Popieriaus ir popieriaus gaminių“, „Medienos 
plaušų plokštės ir jos gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“, o nuo 2012 m. 
bendrovės veikla bus išskiriama į du pagrindinius veiklos segmentus „Popieriaus ir popieriaus 
gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“. Būtent šis pokytis ir lemia tai, kad 
numatomi 2012 m. AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai bus 26,4%, o pelnas prieš apmokestinimą bus 4,2% 
mažesnis 2011 m. laukiamus rezultatus. 
Sausis. Bankrutuojanti AB „MEDIENOS PLAUŠAS“ ir AB „GRIGIŠKĖS“ 2011 m. spalio 6 d. sudarė 
nuomos sutartį dėl bankrutuojančiai AB „MEDIENOS PLAUŠAS“ priklausančių dalies patalpų ir 
gamybinės bei kitokio pobūdžio įrangos nuomos. 
AB „GRIGIŠKĖS“, iš naujo įvertinusi rinkos situaciją, išsinuomoto turto būklę bei būtinų veiklai 
vykdyti investicijų dydį, nuo 2012 m. vasario 1 d., kaip tai yra numatyta aukščiau minimoje 
sutartyje, vienašališkai ją nutraukia. 

13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės 

Bendrovė turi pardavimo atstovus Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. 2012 metais neplanuojama 
atidaryti atstovybių ar filialų. 

13.4. Rizikos veiksniai 

Finansinės rizikos valdymas yra atskleistas audituotos finansinės atskaitomybės pastabose. 

Ekonominiai rizikos veiksniai  

Medžio plaušų plokščių produkcija. Palyginti su 2009 m., per 2010 m. MPP produkcijos 
pardavimai išaugo 34 proc. Per 2011 m. augo dar apie 21 proc. Rinkos tendencijos leidžia tikėtis tam 
tikro pardavimų lygio augimo ir 2012 metais. 
Reikšmingiausią įtaką šio verslo rezultatams turėjo gamtinių dujų, naudotų šiluminei energijai 
gaminti, bei medienos kainų pokyčiai. Dujų kainos įtaka šiai produkcijai nebeaktuali, šilumos 
energiją pradėjus gaminti medžio atliekų. Medienos kainų kilimo rizika išlieka aktuali ir 2012 m. 

Popieriaus produkcija. Įmonės popieriaus produkcijos eksportui, kuris sudaro apie 67,7 proc. visų 
popieriaus produkcijos pardavimų, įtakos turi valiutų kursų svyravimai, taip pat transporto 
paslaugų bei žaliavų kainų pokyčiai. Kadangi eksporto rinkose pardavimų valiuta – eurai, valiutų 
kursų rizika – minimali. 
2012 m., kaip ir 2011-aisiais, planuojame produkcijos pardavimų augimą visose pardavimų rinkose.  

Gofruotasis kartonas ir su juo susijusi produkcija. Planuojame, kad gofruotojo kartono ir su juo 
susijusios produkcijos kainų lygis kils dėl augančių žaliavų kainų bei paklausos. Pagrindinės šio 
verslo rizikos kyla iš žaliavų kainų pokyčio. 

Socialiniai rizikos veiksniai 

Darbo užmokestis išmokamas kolektyvinėje sutartyje numatytais terminais. 
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Techniniai – technologiniai rizikos veiksniai 

Siekiant gerinti techninį gamybos aprūpinimo lygį, nuolat yra modernizuojami bendrovėje 
veikiantys įrengimai ir pastatai, įsigyjami nauji įrengimai, automatizuojamas procesų valdymas. 
2011 m. popieriaus gamybos padalinyje buvo įdiegta aktyvi įrenginių techninės priežiūros sistema. 
Šiuo metu sistema diegiama kituose bendrovės padaliniuose. 
Iki 2008 m. Įmonėje buvo įdiegta kokybės vadybos sistema ir buvo dirbama laikantis LST EN ISO 
9001:2001 standarto reikalavimų. 2008 m. gegužės mėn. įvyko įmonės persertifikavimas, sertifikato 
galiojimas pratęstas iki 2011 metų. 2010 m. gegužę vyko priežiūrinis kokybės vadybos sistemos 
auditas. Audito Įmonėje metu nustatyta, kad įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 
9001:2008 standarto reikalavimus. 2011 m. balandį vyko kokybės vadybos sistemos persertifikavimo 
auditas. Audito metu nustatyta, kad kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 
standarto reikalavimus. 2011 m. rugsėjį bendrovė pradėjo diegti aplinkos apsaugos vadybos 
sistemą, veikiančią pagal LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus. 

Ekologiniai rizikos veiksniai 

Už sunaudotus gamtos išteklius (vanduo) bei už aplinkos teršimą (oro tarša dėl katilinės, 
technologinių įrengimų ir mobilių taršos šaltinių, vandens telkinių tarša dėl lietaus nuotekų) 
bendrovė moka mokesčius. Nutekamieji vandenys valomi mechaniniu būdu bendrovės valymo 
įrenginiuose ir paduodami į Vilniaus miesto biologinius valymo įrengimus.  

13.5. Tiekėjai 

13.5.1 lentelė. Įmonės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis 

Tiekėjo šalis 
Per 2011 m. 2010 m. 

proc. proc. 
Lietuva 76 78 

Estija 4 9 

Lenkija 3 4 

Latvija 1 2 

Vokietija 1 1 

Baltarusija 0 1 

Austrija 0 1 

Kitos šalys 15 4 

VISO 100 100 

Pagrindiniai energetinių išteklių tiekėjai yra Lietuvoje veikiančios įmonės.  

13.6. Segmentų informacija 

Valdymo tikslais Grupės ir Bendrovės veikla 2011 m. buvo skirstoma į tris verslo vienetus pagal 
pagamintus produktus ir turėjo tris atskleidžiamus segmentus: popieriaus ir popieriaus gaminių, 
medienos plaušų plokščių ir medienos gaminių bei žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių 
gaminių. 
Informacija apie veiklos ir geografinius segmentus yra atskleista audituotos finansinės 
atskaitomybės pastabose 

13.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais 

Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB "GRIGIŠKĖS", UAB “Baltwood”, AB „Klaipėdos 
kartonas“, UAB „Klaipėda Recycling“ ir OAO „Mena Pak“, 2012 m. pasieks 322 mln. litų (93,3 mln. 
EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 14,3 mln. Lt (4,1 mln. EUR) arba 4,6% daugiau nei 2011 m. 
neaudituoti pardavimai. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 15 mln. litų (4,3 mln. 
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EUR) ir bus 2 mln. Lt (0,6 mln. EUR) arba 15,4% didesnis už neaudituotą konsoliduotą 2011 m. pelną 
prieš mokesčius, eliminavus turto vertinimo įtaką. 
Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2012 m. sieks 117 mln. litų (33,9 mln. EUR) 
ir bus 42,3 mln. litų (12,3 mln. EUR) mažesni už neaudituotus 2011 m. pardavimus. Bendrovė 
uždirbs 4,6 mln. litų (1,3 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą. 
Planuojant 2012 m. Grupės įmonių veiklą, be kitų veiksnių buvo įvertintas ir 2011-12-02 paskelbtas 
bei 2011-12-31 įgyvendintas AB GRIGIŠKĖS veiklos dalies (medienos plaušų plokščių gamybos) 
perkėlimas į dukterinę bendrovę UAB „Baltwood“. Iki 2011-12-31 AB „GRIGIŠKĖS“ veikla buvo 
skirstoma į tris pagrindinius veiklos segmentus: „Popieriaus ir popieriaus gaminių“, „Medienos 
plaušų plokštės ir jos gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“, o nuo 2012 m. 
bendrovės veikla bus išskiriama į du pagrindinius veiklos segmentus „Popieriaus ir popieriaus 
gaminių“ bei „Gofruotojo kartono ir susijusių gaminių“. Būtent šis pokytis ir lemia tai, kad 
numatomi 2012 m. AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai bus 42,3 mln. litų (12,3 mln. EUR), o pelnas prieš 
apmokestinimą bus 3,1 mln. litų (0,9 mln. EUR) mažesni už neaudituotus 2011 m. rezultatus, 
eliminavus verslo vertinimo įtaką. 

13.8. Įmonės ir Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai 

Finansinis rodiklis 
2009 m.  2010 m.  2011 m. 

grupė įmonė grupė įmonė grupė įmonė 

EBITDA 21.904.985 20.569.459 35.625.442 16.126.187 40.792.205 22.507.154 

EBITDA pelningumas 18,4% 18,7% 14,5% 12,4% 13,3% 14,1% 

Bendrasis pelningumas 17,0% 17,0% 13,3% 10,9% 13,2% 14,4% 

Veiklos pelningumas 4,3% 4,8% 6,1% 1,8% 6,3% 5,7% 

Grynasis pelningumas 2,2% 2,7% 3,1% 1,2% 4,2% 8,5% 

ROE, % 4,0% 4,5% 9,8% 2,0% 13,8% 15,7% 

ROA, % 2,0% 2,4% 4,2% 1,1% 5,2% 9,0% 

Bendrasis likvidumo koeficientas 0,85 1,12 0,81 0,71 0,87 0,68 

Skubaus padengimo koeficientas 0,50 0,74 0,52 0,47 0,50 0,49 

Padengimo grynaisiais pinigais 
rodiklis 

0,015 0,007 0,020 0,009 0,032 0,002 

P/E 21,22 18,57 21,29 105,65 7,49 7,07 

Pagrindinis pelnas akcijai 0,04 0,05 0,13 0,03 0,21 0,23 

Skolos - nuosavybės koeficientas 0,80 0,69 1,64 0,76 1,45 0,54 

Skolos koeficientas 0,44 0,41 0,60 0,41 0,57 0,33 
 

13.9. Patentai, licencijos, tyrimai 

Įmonė ir Grupė neturi patentų, licencijų 

13.10. Aplinkos apsauga 

Aplinkos taršos leidimų judėjimo lentelė per 2011 m.: 

 
Kiekis, vnt 

Grupė Įmonė 

2010 m. gruodžio 31 d. (36.157) (35.359) 

Paskirstyti aplinkos taršos leidimai 2011 m. 105.267 72.954 

Nupirkti aplinkos taršos leidimai 40.000 40.000 

Panaudoti aplinkos taršos leidimai (49.021) (13.985) 

Parduoti aplinkos taršos leidimai (70.000) (70.000) 

2011 m. gruodžio 31 d. (9.911) (6.390) 
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14. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis. 
AB „Klaipėdos kartonas“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 
UAB „Baltwood“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 
OAO „Mena Pak“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 
UAB „AGR Prekyba“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė. 
UAB „Ginvildos Investicija“ – AB „Grigiškės“ pagrindinis akcininkas.  
UAB „Didma“, UAB „Remada“ ir UAB „Naras“ – įmonės, susijusios su Stebėtojų tarybos nariais. 
UAB „Ekotara“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 
UAB „Naujieji Verkiai“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 
UAB „Klaipėda Recycling“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 
UAB „Grigiškių energija“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. 

14.1. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. ir atitinkami gautinų / mokėtinų 
sumų likučiai 2011 m. gruodžio 31 d., Lt 

 
Prekių ir paslaugų 

pardavimai 
Prekių ir paslaugų 

pirkimai 

Iš susijusių 
šalių gautinos 

sumos 

Susijusioms šalims 
mokėtinos sumos 

UAB „Ginvildos investicija“ 390 218.873 -  90.088 

UAB „Didma“ 3.373 475.147 -  -  

UAB „Naras“ 3.959  - -  -  

UAB „Naujieji Verkiai“ 11.303  - 1.254 -  

Iš viso 19.025 694.020 1.254 90.088 

14.2. lentelė. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. ir atitinkami gautinų / mokėtinų 
sumų likučiai 2011 m. gruodžio 31 d., Lt 

 
Prekių ir paslaugų 

pardavimai 
Prekių ir paslaugų 

pirkimai 

Iš susijusių 
šalių gautinos 

sumos 

Susijusioms šalims 
mokėtinos sumos 

UAB „Baltwood“ 4.501.283 3.325.979 3.580.133 -  

UAB „AGR Prekyba“ 1.671 - 116.985 - 

UAB „Ginvildos investicija“ 390 218.873 -  90.088 

UAB „Didma“ 3.373 475.147  - -  

UAB „Naras“ 3.959  - -   - 

AB „Klaipėdos kartonas“ 407.965 10.542.891 84.707 1.752.916 

UAB „Naujieji Verkiai“ 11.303  - 1.254  - 

Iš viso 4.929.944 14.562.890 3.783.079 1.843.004 
 

15. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI 

Per 2011 m. nebuvo teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos 
AB „Grigiškės“ finansinei būklei. 
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16. VALDYMO KODEKSO LAIKYMOSI ATSKLEIDIMAS 

AB „Grigiškės“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Vertybinių popierių biržos 

NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisyklių 24.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais 

popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų 

nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių: 

 

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS 
TAIP /NE 

/NEAKTUALU 
KOMENTARAS 

I principas: Pagrindinės nuostatos  

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės 

didinimą. 

1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros 

strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja 

veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos. Kiekvienais 

metais bendrovė skelbia savo planus, prognozuojamus 

rezultatus. 

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota 

į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį 

didinti akcininkų nuosavybę. 

Taip Visi aukščiausi bendrovės valdymo organai yra 

susitelkę ties pagrindinių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimu. 

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai 

bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir 

akcininkams. 

Taip Vienasmenis bendrovės valdymo organas - vadovas, 

kolegialus bendrovės valdymo organas - valdyba ir 

bendrovės veiklos priežiūros organas - stebėtojų 

taryba glaudžiai bendradarbiauja siekdami kuo 

didesnės naudos bendrovei ir akcininkams. 

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, 

kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų 

bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių 

asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos 

bendruomenės) teisės ir interesai. 

Taip Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų. 

II principas: Bendrovės valdymo sistema 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą 

pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą. 

2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 

numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų 

susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama 

bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek 

kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo 

organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų 

aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę 

bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir 

skaidresnį bendrovės valdymo procesą. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, kadangi jos 

organai yra vienasmenis bendrovės valdymo organas -

vadovas, kolegialus bendrovės valdymo organas - 

valdyba ir bendrovės veiklos priežiūros organas - 

stebėtojų taryba. 

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį 

vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės 

valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra 

atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos 

priežiūrą. 

Taip Valdyba yra atsakinga už strateginį vadovavimą 

įmonei bei vykdo kitas esmines įmonės valdymo 

funkcijas. Stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią 

įmonės valdymo organų veiklos priežiūrą. 

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų 

organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. 

stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga 

už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą. 

Neaktualu Bendrovėje yra sudaroma ir stebėtojų taryba, ir 

valdyba. 

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 

priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir 

IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų 

Taip Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 

priežiūros organas yra sudaromas ir veikia III ir IV 

principuose išdėstyta tvarka, III ir IV principai yra 
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1 III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka stebėtojų tarybą,  t.y. organą, kuris iš esmės sudaromas 

siekiant užtikrinti bendrovės valdybos ir vadovo priežiūrą bei atstovauti bendrovės akcininkams. Vis dėlto, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, bet 

sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Tačiau pažymėtina, kad kai kurios 

rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su stebėtojų taryba (pavyzdžiui, komitetų formavimas), neturėtų būti taikomos 

valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas dėl 

valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas dėl rekomendacijų 

teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrovės vadovui; kodekso 4.6 punktas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo 

renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo. 
2 Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrovėje sudaromas tik vienas kolegialus organas.  
3 Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji, būdama valdymo organas, turėtų 

užtikrinti ne visų bendrovės valdymo organų, o tik vienasmenio valdymo organo – bendrovės vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto 

atžvilgiu. 

nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų 

kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų 

būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei 

ir paskirčiai.1 

taikomi ir valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo 

esmei ir paskirčiai. 

2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti 

toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų 

tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras 

asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems 

organams priimant sprendimus.2 

Taip Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai. Įmonės stebėtojų 

tarybą taip pat sudaro 5 nariai. Taip yra numatyta 

bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatus tvirtina 

aukščiausias organas - visuotinis akcininkų 

susirinkimas.  

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai 

turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti 

individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos 

Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų 

užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai 

dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų 

būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra 

neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba 

valdybos nario atleidimo procedūrą. 

Taip Pagal AB „Grigiškės“ įstatus stebėtojų tarybą renka 

visuotinis akcininkų susirinkimas ne ilgiau kaip 4 

metams, Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamu 

maksimaliu intervalu. Visuotinis akcininkų 

susirinkimas taip pat gali atšaukti visą stebėtojų tarybą 

arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. 

2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus 

organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba 

buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai 

priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų 

taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad 

bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas 

nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų 

būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo 

renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė 

nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti 

pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi 

priežiūros nešališkumui užtikrinti. 

Taip Bendrovėje sudaromos stebėtojų tarybos pirmininkas 

nėra buvęs bendrovės vadovu. 

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų 

akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų3 priežiūrą. 

3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus 

organo (toliau šiame principe – kolegialus organas) sudarymo 

mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir 

nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat 

tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai. 

Taip Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 

organas yra renkamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems 

neprieštarauja. Tuo pačiu yra užtikrinama smulkiųjų 

akcininkų interesai bei objektyvi ir nešališka 

bendrovės valdymo organų priežiūra 

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, 

informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, 

einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir 

potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista 

bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų 

susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko 

apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti 

atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato 

nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 

rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti 

informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos 

Taip Bendrovė ne vėliau kaip likus 21 iki visuotinio 

akcininkų susirinkimo viešai paskelbia siūlomus 

sprendimų projektus, Jei į susirinkimo darbotvarkę 

įtrauktas klausimas dėl kolegialaus organo narių 

rinkimo, bendrovė atskleidžia pagrindinę informaciją 

apie siūlomus kandidatus.  

Informaciją apie stebėtojų tarybos ir valdybos narius, 

jų pareigas kitose įmonėse, bendrovė atskleidžia savo 

periodinėse ataskaitose.  

Todėl akcininkai turi pakankamai laiko apsispręsti, už 

kurį kandidatą balsuoti.  
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4 Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras 

nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius (pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į 

nepriklausomų narių kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse įtvirtinta lankstesnė formuluotė ir 

bendrovėms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiame 

organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 
5 Pažymėtina, kad kai kuriose bendrovėse dėl pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio 

akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir pagrindinių bendrovės akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas 

nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus. 

informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais 

turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo 

narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.  

3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti 

nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu 

kolegialiame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų 

įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus 

organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų 

skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų 

savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu 

kolegialiame organe. 

Taip Bendrovė laikosi šioje rekomendacijoje išvardintų 

nuostatų: prieš stebėtojų tarybos nario paskyrimą, 

akcininkams dalyvaujantiems akcininkų susirinkime, 

skirtame rinkti stebėtojų tarybos narius, pristatoma 

siūlomo nario kandidatūra, jo tinkamumas eiti šias 

pareigas. Akcininkai gali pateikti klausimus.  

Kiekvienas akcininkas pagal tai ar jį tenkina siūlomo 

stebėtojų tarybos nario kompetencija, išreiškia savo 

nuomonę balsavimu.  

Informacija apie bendrovės organų narius 

atskleidžiama bendrovės periodinėse ataskaitose. 

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių 

turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo sudėtis 

turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir 

veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas 

turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų 

įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims 

tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų 

turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų 

bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent 

vienas iš atlyginimo komiteto narių turėtų turėti žinių ir 

patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje. 

Taip Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 

kolegialaus organo nariai sudaryti atsižvelgiant į 

bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį, turi 

įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo 

užduotims tinkamai vykdyti. 

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti 

siūloma individuali programa, skirta supažindinti su 

pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus 

organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos 

sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir 

žinias. 

Taip Į bendrovės kolegialius organus išrinkus naujus 

narius, jie bus supažindinti su bendrove, jos 

organizacija, veiklos specifika ir pan.  

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu 

susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, 

į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas 

pakankamas4 nepriklausomų5 narių skaičius. 

Ne Iki šiol bendrovės praktikoje nebuvo vertinamas 

stebėtojų tarybos narių nepriklausomumas; 

bendrovėje nebuvo aptartas nepriklausomų narių 

”pakankamumo” sąvokos turinys. 

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas 

nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, 

giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu 

akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti 

interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. 

Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti 

priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose 

bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su 

nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios 

problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai 

kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų 

būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. 

Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys 

gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie: 

1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės 

vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei 

visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 

organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus 

Taip Pagal 3.7 punkte nurodytus kriterijus, bendrovės 

stebėtojų taryboje yra nepriklausomas narys. 



 4 

neturi būti ėjęs tokių pareigų; 

2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės 

darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs 

tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo 

narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas 

į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas; 

3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo 

atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, 

išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario 

pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir 

dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba 

kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose 

užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų 

planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas 

kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, 

kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis 

pareigomis); 

4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi 

atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal 

Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 

5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs 

svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove 

nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto 

partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis 

darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, 

kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas 

(įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir 

konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar 

organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės 

arba jos grupės; 

6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti 

buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės 

arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba 

darbuotoju; 

7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos 

nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis 

direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų 

susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų 

taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų 

tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų 

ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie 

atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų 

veikloje; 

8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau 

kaip 12 metų; 

9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos 

nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 

kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte 

nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos 

nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai. 

3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats 

kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam 

tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus 

nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas 

nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove 

susijusių aplinkybių 

Ne Nepriklausomumo sąvokos turinio bendrovė nėra 

nusistačiusi.  

3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie 

išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar 

tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai 

siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų 

paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus 

organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse 

Ne  Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma stebėtojų tarybos 

narių nepriklausomumo vertinimo ir išvadų skelbimo 

praktika. 



 5 

                                                      
6 Pažymėtina, kad šiuo metu nėra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrovės stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. 

Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Įstatymo 59 

straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrovės pelno. Ši formuluotė, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad stebėtojų 

tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi Įstatymas lyg ir neužkerta kelio stebėtojų tarybos ir valdybos nariams už darbą 

mokėti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimybės taip pat neįtvirtina. 
7 Žr. 3 išnašą. 
8 Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji turėtų teikti rekomendacijas bendrovės vienasmeniam valdymo 

organui – vadovui. 
9 Pažymėtina, kad bendrovės gali sugriežtinti minėtą reikalavimą ir nustatyti, kad apie posėdžius prastai lankantį kolegialaus organo narį turi būti informuojami 

akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 posėdžių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo posėdžiuose 

užtikrinimo priemonės yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 

nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė 

turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko 

nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame 

pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius 

laiko nepriklausomais. 

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti 

nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami 

ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl 

konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad 

būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus 

organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų 

reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų 

savo nepriklausomumą. 

Ne Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma stebėtojų tarybos 

narių nepriklausomumo vertinimo ir išvadų skelbimo 

praktika. 

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų 

darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti 

atlyginama iš bendrovės lėšų6. Tokio atlyginimo dydį turėtų 

tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Taip Už darbą kolegialių organų nariams buvo atlyginama 

iš bendrovės lėšų. 

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai 

funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų7 priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų 

interesų apsaugą. 

4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus 

organas (toliau šiame principe – kolegialus organas) turėtų 

užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos 

vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat 

teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir 

prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.8 

Taip  Stebėtojų taryba nuolat teikia rekomendacijas 

bendrovės valdymo organams bei kontroliuoja jų 

veiklą. 

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir 

atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų 

interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės 

gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet 

kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų 

priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir 

nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali 

kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo 

prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo 

sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas 

yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi 

rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti 

atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys 

atsistatydintų, priežastis jis turėtų paaiškinti laiške 

kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, 

atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui 

(institucijai). 

Taip Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų 

tarybos nariai veikia gera valia bendrovės atžvilgiu, 

vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų 

interesais, stengdamiesi išlaikyti savo 

nepriklausomumą priimant sprendimus. 

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas 

narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas 

kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus 

savo profesinius įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas 

kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti 

kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo 

narys dalyvavo mažiau nei pusėje9 kolegialaus organo 

Taip Kolegialaus organo nariai jiems skirtas funkcijas 

vykdo tinkamai: aktyviai dalyvauja kolegialaus 

organo posėdžiuose ir skiria pakankamai laiko savo, 

kaip kolegialaus nario, pareigų vykdymui. 
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10 Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija dėl jos nepriklausomumo nuo bendrovės valdymo 

organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrovės vadovo. 
11 Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, 

kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito 

komitetą. 

posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti 

informuojami bendrovės akcininkai. 

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti 

bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais 

akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų 

užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie 

bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų 

konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas 

kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su 

akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.  

Taip Kolegialus organas su visais akcininkais elgiasi 

sąžiningai ir nešališkai. Iki šiol interesų konfliktų 

nebuvo. 

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius 

dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis 

sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp 

bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų 

narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių 

daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus 

organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti 

laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą 

balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių. 

Taip Pagal bendrovės įstatus valdyba priima sprendimus 

dėl: 

 ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, 

perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai 

kiekvienai sandorio rūšiai);  

 ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir 

hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); 

 kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 

1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo 

laidavimo ar garantavimo; 

 sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, 

didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo; 

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas 

priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai 

ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti 

nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų10. 

Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų 

daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, 

kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti 

pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais 

pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės 

darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis 

nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, 

apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo 

komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. 

Naudodamasis minėtų konsultantų ar specialistų paslaugomis 

informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos 

standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti, kad 

tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų 

susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba 

vykdomajam, arba valdymo organų nariams. 

Taip Kolegialus organas yra nepriklausomas priimdamas 

sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir 

strategijai. Taip pat kolegialus organas neturi kliūčių 

gaunant informaciją iš bendrovės darbuotojų. 

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, 

kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti 

didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų 

galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini 

klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo 

bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito 

kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus 

organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam 

organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir 

audito komitetus11. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, 

atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų 

vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti 

mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų 

Taip Bendrovėje suformuotas audito komitetas. 

Interesų konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės 

direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės 

direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole 

bei įvertinimu, išvengiama. 
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išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir 

kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams 

nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi 

nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti 

pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus 

sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia 

atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, 

susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų 

vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai 

tinka, visam kolegialiam organui. 

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo 

darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami 

juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, 

kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos 

esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti 

nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui 

rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, 

tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. 

Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama susiaurinti 

kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. 

Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo 

kompetencijos ribose priimamus sprendimus. 

Taip Bendrovėje yra suformuotas audito komitetas. 

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent 

iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių 

yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš 

dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų 

sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, 

kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir 

audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių 

konsultantų. 

Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų 

būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti 

atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais 

asmenimis. 

Taip Bendrovėje suformuotas audito komitetas turi 3 

narius. 

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti 

pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo 

pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai 

informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. 

Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir 

nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent 

kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė 

kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). 

Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų 

skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių 

skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, 

taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito 

komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso 

nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo 

imtasi tam, kad prieiti tokios išvados. 

Taip Bendrovės stebėtojų taryba yra nustačiusi audito 

komiteto įgaliojimus jos patvirtintose Audito komiteto 

vidaus taisyklėse. 

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir 

objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto 

nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto 

posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti 

arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai 

arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti 

sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. 

Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų 

nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse. 

Taip Pagal Audito komiteto vidaus taisykles Audito 

komitetas turi teisę į savo posėdžius kviesti Stebėtojų 

tarybos pirmininką ir tam tikrus Bendrovės 

darbuotojus, išorės auditorius. 

4.12. Skyrimo komitetas. 

4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti 

šios: 

Ne Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojamas skyrimo 

komitetas. 
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1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas 

ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo 

komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties 

pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, 

kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti 

įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip 

pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į 

kolegialaus organo narius; 

2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, 

dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui 

rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 

3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei 

patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui; 

4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui; 

5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios 

vadovybės rinkimo ir skyrimo. 

4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, 

įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. 

Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais 

direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų 

susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) 

ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su 

bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus 

Skyrimo komitetui. 

4.13. Atlyginimų komitetas. 

4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti 

šios: 

1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl 

valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų 

politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo 

formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų 

priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir 

išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų 

priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami 

kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir 

įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti 

vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su 

bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais 

akcininkų interesais ir tikslais; 

2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių 

atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų 

nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų 

politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią 

funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą 

atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai 

gauna iš kitų susijusių bendrovių; 

3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas 

vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų 

proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių  arba 

valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų 

atlyginimui;  

4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo 

organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir 

akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą; 

5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių 

su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais 

formų; 

6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi 

galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su 

atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų 

politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 

7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų 

Ne Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojamas atlyginimų 

komitetas. 
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nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės 

(kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio 

ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės 

atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama 

informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo 

organų nariai. 

4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, 

susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su 

akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali 

būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, 

komitetas turėtų: 

1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo 

politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su 

akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui 

su tuo susijusius pasiūlymus; 

2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu 

bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose 

akcininkų susirinkimui; 

3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo 

sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant 

akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo 

priežastis ir pasekmes. 

4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo kompetencijai 

priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus 

valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo 

nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų 

narių atlyginimų. 

4.13.4. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus 

apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti metiniame 

visuotiniame akcininkų susirinkime. 

4.14. Audito komitetas. 

4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios: 

1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos 

vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės 

naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui 

(įskaitant bendrovių grupės finansinių ataskaitų rinkinių 

konsolidavimo kriterijus); 

2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir 

rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės 

rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir 

taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie 

jas atskleidžiama informacija; 

3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, 

teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo 

parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl 

šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės 

administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir 

rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, 

komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą 

per metus; 

4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su 

išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu 

skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis 

akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone 

sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito 

įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir 

pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju būtinų veiksmų; 

5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir 

objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė 

atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių 

rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė 

moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant 

Taip Bendrovėje yra suformuotas audito komitetas. 
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užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, 

remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais 

duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei 

bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat 

prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, 

vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos 

rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, 

turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne 

audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) 

neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) 

leidžiamas be kreipimosi į komitetą; 

6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir 

administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė 

pateikia laiške vadovybei. 

4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia 

informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, 

finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija 

turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų 

sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma 

skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti 

skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per 

specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai 

bei tokios veiklos pateisinimui. 

4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose 

turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo 

pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas 

(arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), 

vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti 

galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, 

nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo 

organų nariams. 

4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik 

veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir 

neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo 

tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė 

instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti. 

4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus 

auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas 

arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų 

būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir 

turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi 

visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės 

bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie 

visus su bendrovės auditu susijusius klausimus. 

4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi 

galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę 

pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad 

bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai 

pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir 

turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir 

nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems 

tolesniems veiksmams. 

4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui 

savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo 

metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos. 

4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo 

veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo 

struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė 

vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir 

komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei 

vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytų veiklos 

tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma. 
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12 Rekomendacijoje įtvirtintas bendrovės kolegialių organų posėdžių periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai bendrovėje sudaromi abu papildomi kolegialūs 

organai – stebėtojų taryba ir valdyba. Kai bendrovėje sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo posėdžių periodiškumas gali būti toks, koks 

nustatytas stebėtojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį. 

paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet 

skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą 

informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos 

procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius 

nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.  

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka 

Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų 

priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą. 

5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo organams 

(šiame principe sąvoka kolegialūs organai apima tiek 

kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių 

organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra 

atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą 

sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų 

kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį 

ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą 

vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir 

darbingą atmosferą posėdžio metu. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šių rekomendacijų. 

5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama 

rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą 

grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokiu 

periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau 

rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų 

užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo 

klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai 

turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės 

valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.12 

Taip Bendrovės kolegialių organų posėdžiai rengiami tokiu 

periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas 

esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. 

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų 

būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko 

tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų 

svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų 

priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie 

šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti 

pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi 

medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama 

ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi 

kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti 

svarbius bendrovei klausimus. 

Taip Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį 

informuojami iš anksto (prieš tris dienas) pateikiant 

posėdžio darbotvarkę ir posėdžio medžiagą 

elektroniniu paštu, kad turėtų pakankamai laiko 

tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų 

svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po 

kurios būtų priimami tinkami sprendimai. 

5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą 

bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, 

bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų 

pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių 

datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami 

kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės 

stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės 

valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi 

klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, 

atlyginimo nustatymu. 

Taip Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų 

darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo 

procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo 

organų pirmininkai tarpusavyje derina šaukiamų 

posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai 

bendradarbiauja spręsdami kitus su bendrovės 

valdymu susijusius klausimus. 

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės 

Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės 

valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises. 

6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik 

tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas 

balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises. 

Taip Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 60.000.000 

paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos 

nominali vertė yra 1 Lt. Visiems bendrovės akcijų 

savininkams suteikiamos vienodas teises. 

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš 

anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šios rekomendacijos.  
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13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų dėl 

ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. priėmimo. Tačiau 

svarbūs, esminiai bendrovės veiklai sandoriai turėtų būti apsvarstomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių 

bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrovės veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrovės gali pačios 

nusistatyti svarbių sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbių sandorių kriterijus, 

bendrovės gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į 

savo veiklos specifiką ir siekį užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrovės veiklą. 

naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis. 

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip 

bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks 

apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 

pritarimą13. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos 

vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant 

bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių 

tvirtinimą. 

Taip Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 

pritarimas gaunamas svarbiems sandoriams, kurių 

kriterijus įmonė nustato įstatuose ir apie kuriuos yra iš 

anksto supažindinami akcininkai. 

6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo 

procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes 

dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei 

interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, 

data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų 

dalyvavimui susirinkime. 

Taip AB “Grigiškės” visuotinių akcininkų susirinkimų 

sušaukimo ir vedimo procedūros sudaro akcininkams 

lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir nepažeidžia 

jų teisių bei interesų. Pranešimas apie visuotinį 

susirinkimą, kaip nurodyta įmonės įstatuose, 

skelbiamas dienraštyje „Lietuvos Rytas“. Šiame 

pranešime skelbiama susirinkimo vieta, data, laikas ir 

susirinkimo darbotvarkė. Informacija taip pat yra 

atskleidžiama AB Nasdaq OMX Vilnius 

administruojamoje Centrinėje reglamentuojamos 

informacijos bazėje bei bendrovės interneto 

tinklalapyje www.grigiskes.lt.  

6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę 

susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama 

visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš 

anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto 

tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) 

kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo 

protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip 

pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės 

interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis 

užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai 

prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei 

jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų 

atskleistos bendrovės komercinės paslaptys. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šios rekomendacijos.  

6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti 

akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba 

nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių 

kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo 

biuletenį. 

Taip AB “Grigiškės” akcininkai gali įgyvendinti teisę 

dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek 

asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą 

įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės 

perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, taip 

pat įmonė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti 

užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato 

Akcinių bendrovių įstatymas. 

6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti 

akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama 

plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti 

akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų 

susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. 

Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos 

informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir 

balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti 

sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems 

akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant 

modernių technologijų priemonėmis. 

Ne Bendrovė nesilaiko šios rekomendacijos nuostatų, 

kadangi iki šiol nebuvo tokių pageidavimų iš 

akcininkų. 

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas 

Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų 

http://www.grigiskes.lt/
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bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą. 

7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų 

vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali 

prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis 

dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys 

turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo 

nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba 

bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo 

situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šių rekomendacijų. 

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali 

painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo 

nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, 

kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei 

naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės 

visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės 

organo sutikimo. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šių rekomendacijų. 

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali 

sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. 

Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų 

vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei 

standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba 

žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to 

paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, 

arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų 

sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.  

Taip Bendrovė visiškai laikosi šių rekomendacijų. 

7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų 

susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl 

sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu 

ar dalykiniu interesu. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šių rekomendacijų. 

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika 

Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią 

galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos 

bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą. 

8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos 

ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti aiški 

ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti 

paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet 

turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti 

skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai 

ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje 

taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika 

buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas 

dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės 

atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais 

finansiniais metais. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši 

informacija: 

1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų 

dalių santykis ir jo paaiškinimas; 

2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo 

kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų 

pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas 

sudedamąsias atlyginimo dalis; 

3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo 

kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės interesams;  

4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos 

rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas;  

5) pakankamai išsami informacija apie kintamos 

sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo 

laikotarpius;  

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  



 14 

6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų 

ryšį; 

7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne 

pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas; 

8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų 

politiką;  

9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto 

atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13 

punkte;  

10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po 

teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte;  

11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių 

grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo 

analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės 

atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį.  

12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo 

išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas;  

13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu 

neskelbtinos informacijos. 

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama 

ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, 

sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų 

nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją 

apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų 

nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo 

terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, 

susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir 

valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems 

direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti 

išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame 

dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose 

nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje 

ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių 

metų laikotarpiu. 

8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) 

tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija: 

1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina 

direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais 

metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, 

nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 

2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, 

priklausančios tai pačiai grupei; 

3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, 

bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis 

buvo paskirtos; 

4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis 

papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias 

paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus 

funkcijoms; 

5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam 

vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, 

pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais; 

6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir 

suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti 

nurodyta pagal 1–5 punktus. 

8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su 

akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo 

sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų 

skatinimo akcijomis sistemomis: 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  
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1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų 

pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo 

sąlygos; 

2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per 

praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio 

akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo 

darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių 

metų pabaigoje; 

3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo 

sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir 

pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos; 

4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai 

ateinančiais finansiniais metais. 

8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų 

schemomis susijusi informacija: 

1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją 

direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais 

metais; 

2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija 

apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų 

sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais. 

8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet 

kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip 

paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam 

asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo 

atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas 

sumas ir palūkanų normą. 

8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos 

kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų 

nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio 

ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama, kad 

bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios atlyginimo 

dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai 

netenkinami. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas turėtų 

priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos 

rezultatų vertinimo kriterijų. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, 

didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies 

mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo 

kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos sudedamosios 

atlyginimo dalies, kurios mokėjimas atidedamas, dydis turėtų 

būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios 

atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su nekintama atlyginimo 

dalimi. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo 

organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata, leidžianti 

bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, 

kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis, kurie vėliau 

pasirodė akivaizdžiai neteisingi. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.10. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba 

nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų 

būti didesnės negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies 

arba jos ekvivalento suma. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.11. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo 

sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su 

parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu 

nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. 

Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  
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atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove 

nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi 

nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio 

visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį. 

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, 

teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus 

po jų skyrimo. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti 

akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, 

neturėtų būti naudojamasi mažiausiai trejus metus po jų 

skyrimo.  Teisės į akcijas suteikimas ir teisė pasinaudoti akcijų 

pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų 

arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, turėtų 

priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų veiklos 

rezultatų vertinimo kriterijų. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam tikrą 

skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo 

poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų 

įsigijimu. Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti 

nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo 

(nekintamoji plius kintamoji dalis) vertė.  

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių 

atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo 

sandoriai. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų 

būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų 

susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo 

klausimais. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių 

atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet 

kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti 

įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama 

akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba 

patariamojo pobūdžio. 

Ne Bendrovėje iki šiol atlyginimų politikos atskleidimo 

praktika nebuvo taikoma.  

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama 

akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis 

įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų 

pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritarti akcininkai 

metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami 

atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia 

schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems 

direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos 

naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų 

taikymo pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, 

priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti 

apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą 

apie siūlomų pakeitimų poveikį. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas 

turėtų būti gaunamas šiais klausimais: 

1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis 

pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo 

sandorius; 

2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės 

akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 

3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti 

realizuoti; 

4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos 

pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia; 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  
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5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, kurios 

panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems 

bendrovės darbuotojams. 

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų 

būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių 

atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte 

išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams. 

8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, 

kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal 

kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei 

rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba 

vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš 

realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti 

akcininkai. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, 

kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas 

bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės 

darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo 

patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame 

ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą sprendimą, 

akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su 

sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu 

pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės 

tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas 

akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis 

tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip 

pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat 

turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių 

atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti 

aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos 

sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta 

informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti 

akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal 

skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, 

ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas 

atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta 

schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo 

schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta 

informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto 

tinklalapyje. 

Ne Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.  

IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme 

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų 

turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai 

apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje 

bendrovėje. 

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų 

gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai. 

Taip Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų 

reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.  

9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas 

interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų 

nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės 

valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo 

dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, 

konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir 

kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas 

bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į 

bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt. 

Taip Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų 

reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.  

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo 

procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su 

reikiama informacija. 

Taip Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų 

reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.  

X principas: Informacijos atskleidimas 
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Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, 

veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai. 

10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie: 

1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 

2) bendrovės tikslus; 

3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų 

paketą ar jį valdančius; 

4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės 

vadovą bei jų atlyginimą; 

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 

6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat 

sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos 

eigoje; 

7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais 

interesų turėtojais; 

8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją. 

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos 

neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąraše, 

atskleidimu. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos 

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą 

informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra 

patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją 

apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos 

10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą 

informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie 

bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės 

vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų 

konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat 

rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo 

organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą 

atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau 

reglamentuojama VIII principe. 

Iš dalies Bendrovė periodiškai skelbia informaciją apie 

bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, 

bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir 

potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti 

jų sprendimus, tačiau skelbia ne vi 

10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą 

informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie 

bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, 

kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant 

bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų 

dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos 

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad 

jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami 

informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija 

turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. 

Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų 

skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos 

prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir 

investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su 

informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus. 

Taip Įmonė informaciją per AB Nasdaq OMX Vilnius 

administruojamą Centrinėje reglamentuojamos 

informacijos bazę pateikia lietuvių ir anglų kalbomis 

vienu metu. Birža gautą informaciją paskelbia savo 

interneto tinklalapyje ir prekybos sistemoje, tokiu 

būdu užtikrinant informacijos pateikimą visiems 

vienu metu. Be to, informaciją bendrovė stengiasi 

skelbti prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių 

biržos prekybos sesijos ir vienu metu pateikti visoms 

rinkoms, kuriose prekiaujama bendrovės vertybiniais 

popieriais. Bendrovė informacijos, galinčios turėti 

įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, 

neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais 

tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama  

Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje . 

Ši informacija taip pat atskleidžiama ir bendrovės 

interneto tinklalapyje www.grigiskes.lt. 

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti 

informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų, o 

teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintiną priėjimą prie 

informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui 

didesniu mastu naudoti informacines technologijas, 

pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto 

Taip Esminiai įvykiai, pranešimai spaudai, veiklos 

ataskaitos ir kita svarbi informacija akcininkams yra 

skelbiama įmonės internetiniame puslapyje. Ši 

informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. 
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tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į 

bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų 

kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis. 

10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje 

skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų 

rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, 

taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie 

esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių 

popierių biržoje. 

Taip Bendrovė visiškai laikosi šios rekomendacijos. 

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas 

Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą. 

11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės 

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą 

turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė. 

Taip Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, išskyrus tai, kad 

nėra atliekamas tarpinės finansinės atskaitomybės 

auditas. 

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą 

visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės 

stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - 

bendrovės valdyba. 

Taip Audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų 

susirinkimui siūlo bendrovės stebėtojų taryba 

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už 

suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti 

akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti 

bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, 

– bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės 

kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

Taip Audito įmonė suteikė kitų paslaugų už 34.528 litų.  


