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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengta ataskaita.
Ataskaita parengta už 2004 met pirm pusmet .

2.Pagrindiniai duomenys apie emitent :
Akcin bendrov "Rokiškio s ris".
Adresas - Pramon s g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos respublika.
Telefonas (458) 55 200, faksas (458) 55 300.
El.pašto adresas: rokiskio.ruris@rsuris.lt
Interneto tinklapis: www.rsuris.lt
AB ”Rokiškio s ris” yra akcin bendrov . registruota 1992 m.vasario 28 dien Rokiškio
raj.valdyboje. Perregistruota 1995m. lapkri io 28 dien LR Ekonomikos ministerijoje.
mon s rejestro kodas 7305751.
AB”Rokiškio s ris” statinis kapitalas registruotas 1999 m liepos 19 d. yra 47 462 700
(keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t kstan iai septyni šimtai) lit .

3.Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei
dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansin mis
ataskaitomis, auditori išvadomis ir pan.), ir visuomen s informavimo
priemon s pavadinimas :
Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansin mis
ataskaitomis, auditori išvadomis ir pan.) , galima susipažinti akcin je bendrov je "Rokiškio s ris",
Pramon s g. 3, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Visuomen s informavimo priemon s
pavadinimas - dienraštis “Lietuvos rytas“.

4.Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt informacij :
4.1. Antanas Trumpa – AB”Rokiškio s ris” valdybos narys ir administracijos vadovas.
Tel: 8(458) 55 200 , Faksas 8 (458) 55 300
Antanas Kavaliauskas - AB”Rokiškio s ris” finans direktorius.
Tel.:8 5 2102 717 , Faksas 8 (458) 55 300
4.2. Konsultant paslaugomis nebuvo naudojamasi.

5.Už ataskaitos parengim atsaking emitento valdymo organ nari ,
darbuotoj ir administracijos vadovo patvirtinimas
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Akcin s bendrov s "Rokiškio s ris" valdyba, bendrov s vadovas bei direktorius finansams
patvirtina, kad pusme io ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov ir n ra nutyl t fakt ,
galin i tur ti esmin s takos investitori sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius
popierius, t vertybini popieri rinkos kainai bei j vertinimui:

Bendrov s vadovas

Antanas Trumpa

Finans direktorius

Antanas Kavaliauskas

2004-08-30
Ataskaita parengta AB”Rokiškio s ris”
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO STATIN KAPITAL ,
VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGAN NARIUS

IŠLEISTUS

6.Emitento statinis kapitalas:
6.1.Akcin bendrov "Rokiškio s ris" registruota Rokiškio rajono valdyboje 1992 m. vasario
28 dien . mon perregistruota Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijoje 1995 m. lapkri io
28 dien . AB"Rokiškio s ris" registravimo Nr. B 95 - 479. mon s rejestro kodas 7305751.
Lietuvos Respublikos kio ministerijoje 1999m. liepos 19d. registruotas 47.462.700
(keturiasdešimt septyni milijonai milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du t kstan iai septyni šimtai )
lit statinis kapitalas.
2004 m. birželio 30 d. AB“Rokiškio s ris“ statin kapital sudaro:
Akcij r šis ir klas
1

Paprastos vardin s
akcijos

Akcij skai ius
2

4 746 270

Nominali vert
Lt
3

10

Bendra nominali
vert Lt
4

47 462 700

Dalis statiniame
statiniame
kapitale
5

100

Neapmok t akcij n ra.
6.2.Bendrov n ra išleidusi skolos ar išvestini vertybini popieri , tod l nenumatomas
kapitalo didinimas konvertuojant ar kei iant akcijas šiuos vertybinius popierius.

7.Akcininkai.
Bendras akcinink skai ius 2004.06.30 – 5.819 akcinink .
Akcininkai, nuosavyb s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento
statinio kapitalo (2004.06.30):
Vardas, pavard
mon s pavadinimas

UAB ”Survesta”

Adresas

K.Kalinausko g.
2B, Vilnius

Nuosavyb s teise prikl.
Akcij sk.

Kapitalo
dalis%

1.706.387

35,95

Bals
dalis
%
37,94

Su kartu veikia iais
asmenimis
Kapitalo
Bals
dalis%
dalis%
70,97
(pagal
sutart )

74,90
(pagal
sutart )
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Antanas Trumpa

Sod 41a,
Rokiškis

675.922

14,24

21,48

UAB ”Pieno pramon s Pramon s g. 3,
investicij valdymas” Rokiškis

799.550

16,84

8,78

Hansabank clients

319.997

6,74

Liivalaia 8,
Tallinn 15040
Estonia

7,12

70,97
(pagal
sutart )

74,90
(pagal
sutart )

70,97
(pagal
sutart )
-

74,90
(pagal
sutart )
-

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo statiniame kapitale,
bet kuri apyvart reglamentuoja Vertybini popieri rinkos statymas.
Vertybini popieri , nepažymin i dalyvavimo statiniame kapitale, mon n ra išleidusi.

9. Emitento vertybini popieri antrin apyvarta.
AB"Rokiškio s ris" vertybiniais popieriais yra prekiaujama Lietuvos Nacionalin je
Vertybini Popieri Biržoje. AB"Rokiškio s ris" paprastosios vardin s akcijos 4.623.499 vnt.
(VPCD kodas 10037, ) yra trauktos Nacionalin s Vertybini popieri biržos (NVPB) Oficial j
prekybos s raš .
Ataskaitinis
periodas
nuo
iki

Kaina (Lt)
maks. min.

pask.
sesij

Apyvarta (Lt)
maks.

min. pask.
sesijos

Data
paskut
sesijos

Bendra apyvarta
(vnt.)

(Lt)

2004.01.01

2004.03.31

77,50

46,00

70,50

820 199

0,00

19 832

2004.03.31

156 804

9 855 718

2004.04.01

2004.06.30

74,00

65,00

67,00

722 273

0,00

2 346

2004.06.30

61 139

4 296 848

Kiti sandoriai:
Ataskaitinis periodas
2004m. I ketv.
2004 m. II ketv.

Vidutin kaina
(Lt)
45,14
16,83

Apyvarta
vnt.
Lt
2 315 211
104 503 934
212 058
3 569 305
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Vertybini popieri kapitalizacija:
Ataskaitinis periodas

Kapitalizacija
(Lt)

2004 m. I ketv.
2004 m. II ketv.

325 956 680
318 000 090

10. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais.
AB“Rokiškio s ris“ yra sudariusi aptarnavimo sutart su UAB FM “Baltijos vertybiniai
popieriai” (Gedimino pr. 60, Vilnius) d l AB”Rokiškio s ris” akcinink apskaitos tvarkymo.

11.Valdymo organ nariai.
11.1
Nerijus Dagilis - valdybos pirmininkas, AB“Rokiškio s ris“ akcij neturi.
Dalius Trumpa

valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 1,38% AB“Rokiškio s ris“ statinio
kapitalo ir 1,45% bals .
-

Svaj nas Sipavi ius – valdybos narys, AB“Rokiškio s ris“ akcij neturi.
Linas Str lis – valdybos narys, AB“Rokiškio s ris“ akcij neturi.
Andrius Trumpa – valdybos narys, AB“Rokiškio s ris“ turi 0,32% AB”Rokiškio s ris”
statinio kapitalo ir 0,33% bals .

Antanas Trumpa - bendrov s vadovas, turi 14,24 % AB“Rokiškio s ris“ statinio kapitalo ir

21,48 % bals .

Antanas Kavaliauskas – finans direktorius, AB”Rokiškio s ris” akcij neturi.
11.2
Nerijus Dagilis

UAB ”Snavesta” akcininkas, valdybos pirmininkas turi 17,2%
UAB”Snavesta” akcij ;
UAB ”Baltijos polistirenas” akcininkas, turi 33% UAB”Baltijos polistirenas”
akcij ;
UAB ”Ežer pasaulis” akcininkas, turi 25% UAB”Ežer pasaulis” akcij .
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UAB ”Hermis fond valdymas” valdybos narys ir direktorius;
UAB ”Survesta” direktorius;
AB ”Snaig ” valdybos narys.
AB ”Kelm s pienin ” valdybos narys, turi 9,9% akcij .
AB ”Gelžbetonio atram gamykla” valdybos narys.

Dalius Trumpa – AB “Šven ioni pienin “ valdybos pirmininkas, akcij neturi.

UAB”Pieno pramon s investicij valdymas” akcininkas, turi 6,25 % UAB”
Pieno pramon s investicij valdymas” akcij .

Svaj nas Sipavi ius – AB”Kelm s pienin ” direktorius ir valdybos narys, akcij neturi;
Linas Str lis – AB”Kelm s pienin ” valdybos narys, turi 9,99% AB”Kelm s pienin ” akcij ;
valdymas” akcij ;

UAB”Hermis fond

valdymas” akcininkas, turi 12,5% UAB”Hermis fond

UAB” Gintarinis amžius” direktorius, turi 50% UAB”Gintarinis amžius” akcij ;
UAB”Biglis” direktorius, turi 100% UAB”Biglis” akcij .

Andrius Trumpa – kit moni veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Antanas Trumpa – UAB”Pieno pramon s investicij valdymas” akcininkas, turi 56,25 %
UAB” Pieno pramon s investicij valdymas” akcij .
Antanas Kavaliauskas – UAB”Pieno pramon s investicij valdymas” akcininkas, turi 6,25 %
UAB” Pieno pramon s investicij valdymas” akcij .
11.3. Duomenys apie valdybos nari kadencijos pradži ir pabaig .
Valdybos nariai: Nerijus Dagilis, Svaj nas Sipavi ius, Linas Str lis ir Dalius Trumpa išrinkti 2004
m. vasario 11 d. vykusiame akcinink susirinkime, o Andrius Trumpa išrinktas 2004 m. kovo 30 d.
vykusiame akcinink susirinkime. Valdybos nari kadencija – 4 metai. Kadencijos pabaiga 2008
m. vasario 11 d.
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III. FINANSIN PAD TIS
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus)

12.Konsoliduotas balansas
Birželio 30 d. 2003

Gruodžio 31 d.2003

Birželio 30 d. 2004

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Nematerialus turtas ( su prestižu )
Po vieneri met gautinos sumos
Investicijos

135,767
(1,890)
17,913
56

140,115
(158)
17,285
56
151,846

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Gautinos sumos ir išankstiniai
apmok jimai
Trumpalaik s investicijos
Pinigai ir pinig ekvivalentai

157,298

77,028
53,992

60,217
60,036

11,248
6,498

11,249
5,222

12,799
5,247

144,490

147,491

138,299

296,336

304,789

298,440

47,462
41,474
10,000

47,462
41,474
10,000

47,462
41,474
10,000

(6,224)
69,805
24,552

(6,224)
69,805
34,076

(6,224)
69,805
23,503

187,069
Mažumos interesai
Ilgalaikiai sipareigojimai
Ilgalaik s paskolos
Ateinan i laikotarpi pajamos,
susijusios su subsidija ilgalaikiam
materialiam turtui sigyti

160,141

76,500
50,244

Turtas iš viso
NUOSAVYB IR
SIPAREIGOJIMAI
Kapitalas ir rezervai
Paprastosios akcijos
Akcij priedas
Rezervas nuosavoms akcijoms
sigyti
Nuosavos akcijos
Perkainojimo ir kiti rezervai
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)

143,064
279
16,783
15

196,593

186,020

1,306

1,517

1,141

20,214

17,424
6,351

13,200
5,933

23,775
Trumpalaikiai sipareigojimai
Prekybos ir kitos mok tinos sumos
Išvestin s finansin s priemon s
Trumpalaik s paskolos

Nuosavyb ir sipareigojimai iš
viso

39,746
299
47,702

33,898
49,006

19,133
43,115
49,031

87,747

82,904

92,146

296,336

304,789

298,440
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13. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita
Už metus, pasibaigusius
birželio 30 d.

Už metus, pasibaigusius
birželio 30 d.

2003

2004

167,014

193,640

(133,572)

(158,431)

Bendrasis pelnas

33,442

35,209

Veiklos s naudos

(25,692)

(24,176)

532

532

Veiklos pelnas/(nuostolis)

8,282

11,565

Pelnas iš išvestini finansini priemoni
perkainojimo

(299)

Finansin s veiklos pajamos/(s naudos)

(414)

(980)

Pelnas prieš mokes ius

7,569

10,585

(1,900)

(1,520)

5,669

9,065

Mažumos interesai

(287)

374

Grynasis pelnas/(nuostolis)

5,382

9,439

Pardavimai
Parduot preki savikaina

Grynasis prestižo pasikeitimas

Pelno mokestis
prastin s veiklos pelnas/(nuostolis)
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14.Paaiškinamasis raštas
Bendra informacija
AB “Rokiškio s ris“ (toliau “Grup “) yra akcin bendrov sik rusi Rokiškyje, esan iame
apytiksliai 160 km nuo Lietuvos Respublikos sostin s Vilniaus. Grup yra registruota šiuo adresu:
Pramon s g. 3,
LT-42150 Rokiškis
Lietuva
Pagrindin Grup s veikla yra fermentini s ri ir kit pieno produkt gamyba bei prekyba.
Grup je dirba 2341 žmogus.
2004 birželio m n. 30 d. Grup sudar Motinin bendrov , AB “Rokiškio s ris“ susidedanti iš
pagrindin s gamyklos, bei trij filial esan i Ukmerg je, Eišišk se, Utenoje taip iš dukterini
moni : AB “Var nos pienin “ , AB “Šven ioni pienin “, AB ”Ignalinos pienin ” , UAB
„Kalora“.
AB “Rokiškio s ris“ akcijos yra kotiruojamos Nacionalin s Vertybini popieri biržos
oficialiajame prekybos s raše.
Apskaitos principai
Konsoliduotos Grup s finansin s ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius apskaitos
standartus (TAS) ir atitinka j reikalavimus. Konsoliduotos Grup s konsoliduotos finansin s
ataskaitos yra paruoštos vadovaujantis istorini kašt konvencija.
Šiose finansin se apskaitose nurodytos sumos yra pateikiamos šalies valiuta – litais. (Lt)
Dukterin s bendrov s, tai yra tos mon s , kuriose Grup , tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavyb s
teise turi daugiau nei pus balso teisi turin i akcij ir gali kontroliuoti j veikl , yra pilnai
konsoliduotos. Dukterin s bendrov s yra konsoliduojamos nuo datos, kai Grup gyja ši bendrovi
faktines kontrol s teises ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai šios teis s prarandamos. Visi
balansiniai liku iai ir sandoriai tarp Grup s bendrovi bei nerealizuotas pelnas/nuostolis iš ši
sandori yra eliminuojami.
Turtas ir sipareigojimai sigyjant Bendroves rodomi tikr ja verte sigijimo datai. Bendrovi
sigijimo prestižas yra kapitalizuojamas tik tada, jei ateityje suteiks Grupei ekonomin s naudos.
Pardavimai pripaž stami išsiuntus produkcij bei perdavus j pirk jui arba atlikus paslaugas, at mus
su pardavimais susijusius mokes ius bei nuolaidas.
Operacijos užsienio valiutomis apskaitomos pagal operacijos atlikimo metu galiojan ius valiut
keitimo kursus: pelnas ir nuostolis d l ši operacij apmok jimo ir d l piniginio turto bei pinigini
sipareigojim , išreikšt užsienio valiutomis, perskai iavimo traukimo pelno (nuostolio) ataskait .
Ilgalaikis materialus turtas yra pateikiamas istorini kašt verte, sumažinta sukaupto
nusid v jimo suma bei koreguota indeksacij . Nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai
proporcing metod , nurašant turto sigijimo vert iki likvidacin s vert s. Remonto išlaidos pelno
(nuostolio) ataskaitoje atspindimos ta data, kai patiriamos. Papildomos išlaidos , tenkan ios jau
apskaitytam ilgalaikiam materialiam turtui, yra pridedamos prie turto vieneto balansin s vert s, kai
yra tikimyb , kad ateityje iš to turto vieneto naudojimo Grup gaus didesn ekonomin naud , nei
buvo vertinta j sigijus.
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Ilgalaikio materialaus turto pardavimo pelnas arba nuostolis nustatomas pagal to turto balansin
vert , ir juos atsižvelgiama nustatant veiklos peln .
Ilgalaik s investicijos yra parodytos sigijimo savikaina. Atsargos pateikiamos žemesne iš dviej
ver i : savikaina arba gryn ja realizavimo verte. Savikaina apskai iuojama FIFO metodu.
Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikain sudaro žaliavos, darbo ir kitos tiesiogin s s naudos
bei susijusios netiesiogin s s naudos. Grynoji realizavimo vert yra vertinta pardavimo kaina,
at mus produkcijos užbaigimo savikain bei pardavim s naudas. L tai judan ioms ir pasenusioms
atsargoms sudaromi atitinkami atid jimai.
Gautinos sumos pateikiamos verte, kuri tikimasi atgauti. Laikotarpio pabaigoje yra perži rimos
ir vertinamos visos abejotinos gautinos sumos. Blogos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos
nustatomos.
Nuosavos akcijos balanse parodomos kaip akcinink nuosavyb s sumaž jimas. Nuosav akcij
sigijimas parodomas kaip akcinink nuosavyb s pokytis, neturintis jokios takos pelno (nuostolio)
ataskaitai.
Grup s verslo segmentas – s rio ir pieno produkt gamyba.
Didžioji Grup s produkcijos dalis yra eksportuojama. Visas Grup s turtas yra Lietuvoje.
Ilgalaikis materialus turtas nuo 1991 m. sausio 1 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d. buvo indeksuotas
keturis kartus. Ilgalaikio materialaus turto indeksacijos buvo vykdomos indeksuojant ilgalaikio
materialaus turto sigijimo vert ir sukaupt nusid v jim , naudojant LR Vyriausyb s nustatytus
indeksacijos koeficientus vairioms turto kategorijoms.
Ilgalaik s gautinos sumos: (2004 06.30)
Ilgalaik s paskolos darbuotojams
Ilgalaik s paskolos kininkams

t kst. lit
1,008
15,775
16,783

Paskol darbuotojams gr žinimo terminas svyruoja nuo 5 iki 25 met . Paskolos yra
beprocentin s. Paskol
kininkams gr žinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 15 met . Metin
pal kan norma svyruoja nuo 2 iki 10 procent .
Investicijos:

AB “Žemaitijos pienas“
AB “Var nos pienin “
AB ”Šven ioni pienin ”
AB ”Ignalinos pienin ”
UAB “Kalora“

Turimas
procentas
10,93
49,90
90,60
49,90
100,00

Atsargos (2004 06 30)

t kst. lit

Žaliavos
Nebaigta gamyba
Gatava produkcija
Tara
Kitos atsargos

5,686
8,151
36,945
1,925
7,510
60,217
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Gautinos sumos ir išankstiniai apmok jimai (2004 06 30)

t kst. lit

Prekybos gautinos sumos
Gautinos subsidijos
Gautinas PVM
Kitos gautinos sumos
Išankstiniai apmok jimai ir ateinan io laikotarpio pajamos

43,536
2,122
4,738
9.017
623
60,036
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2004 06 30 AB “Rokiškio s ris“ statinis kapitalas yra 47 462 700 lit . J sudaro 4 746 270
paprastosios vardin s 10 lit nominalios vert s akcijos. Visos akcijos yra pilnai apmok tos.

15.Informacija apie audit
UAB ”PricewaterhouseCoopers” atliko perklasifikavim AB”Rokiškio s ris” grup s 2004 m.
birželio 30 d. konsoliduojant balans ir su juo susijusias tuomet pasibaigusio šeši m nesi
laikotarpio pelno (nuostolio) bei pinig sraut ataskaitas, konsoliduojant su AB ”Var nos pienin ”,
AB ”Šven ioni pienin ”, AB ”Ignalinos pienin ” ir UAB ”Kalora” finansin atskaitomyb ,
parengt pagal Lietuvos Respublikoje finansin apskait reglamentuojan i teis s akt
reuilalavimus, pagal Tarptautini finansin s atskaitomyb s standart , skaitant Tarptautinius
apskaitios standartus bei Tarptautin s apskaitos standart tarybos (IASB) išleistas Interpretacijas,
reikalaujam format .
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IV.ESMINIAI VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai vykiai emitento veikloje
2004 m. sausio 13 d. buvo pasirašytos akcij pirkimo – pardavimo sutartys tarp UAB ”Pieno
pramon s investicij valdymas”, UAB ”Survesta, Europos Rekonstrukcijos ir pl tros banku bei East
European Food Fund ( Ryt Europos maisto fondu). Pagal pasirašytas sutartis, akcijos sigijamos po
45,10 Lt už akcij .
Paskelbtas privalomas nekonkurencinis oficialus pasi lymas supirkti likusias AB ”Rokiškio
s ris” PVA:
2004 m. vasario 9 d. (pasi lymo gyvendinimo pradžia) – 2004 m. kovo 9 d.
(pasi lymo gyvendinimo pabaiga) si lytojai – Antanas Trumpa ir kartu veikiantys asmenys:
Ledina Trumpien , Dalius Trumpa, Vytautas Legas, Aldona Tursien ir Stanislava Jasinevi ien ;
UAB ”Pieno pramon s investicij valdymas”; UAB ”Survesta” paskelb privalom nekonkurencin
oficial pasi lym supirkti likusias AB”Rokiškio s ris” paprast sias vardines akcijas. AB”Rokiškio
s ris” vertybiniai popieriai buvo superkami po 45,10 Lt už vien paprast j vardin 10 Lt
nominalios vert s akcij . Oficialaus pasi lymo metu buvo supirkta 2 586 vnt. AB ”Rokiškio s ris”
paprast j vardini akcij (0,054% AB ”Rokiškio s ris” statinio kapitalo, arba 0,058% bals ).
2004 m. vasario 11 d. vyko AB ”Rokiškio s ris” neeilinis visuotinis akcinink
susirinkimas. Priimti nutarimai:
Patvirtinta AB“Rokiškio s ris“ stat nauja redakcija.
Atšaukta visa valdyba.
AB “Rokiškio s ris” valdybos nariais išrinkti - Nikos Nikolaidis, Dalius
Trumpa, Nerijus Dagilis, Svaj nas Sipavi ius ir Linas Str lis.
2004 m. vasario 11 d. AB ”Rokiškio s ris” valdybos pos dyje išrinktas valdybos
pirmininkas - Nerijus Dagilis.
2004 m. kovo 30 d. vyko AB ”Rokiškio s ris” eilinis visuotinis akcinink susirinkimas.
Priimti nutarimai:
Patvirtinta AB”Rokiškio s ris” veiklos ataskaita už 2003 metus.
Pritarta audito pranešimui.
Patvirtinta 2003 m finansin atskaitomyb .
Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas.
Pelno dalis paskirta dividendams – 20,012 mln. Lt
Dividendams paskirta išmok ti 4,45 Lt vienai 10 lit nominalios vert s AB
”Rokiškio s ris” paprastajai vardinei akcijai.
Atšauktas Nikos Nikolaidis iš AB ”Rokiškio s ris” valdybos nario pareig .
Išrinktas Andrius Trumpa AB ”Rokiškio s ris” valdybos narius.
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AB ”Rokiškio s ris” 2004 m. balandžio 9 dien susigr žino nuosavyb s teis
33,33%
AB ”Panev žio pienas” akcij paket ir 2004 m. balandžio 9 dien neteko vis 33,33% AB
”Panev žio pienas” akcij .
2004 m. balandžio 9 dien AB ”Rokiškio s ris” sigijo 10,97% AB ”Žemaitijos pienas”
akcij paket .
Apie visus esminius vykius, AB“Rokiškio s ris“ pagal bendrov s statuose nustatyt tvark
ir vadovaujantis LR Vertybini popieri rinkos statymu, bei informavimo apie emitento esminius
vykius atskleidimo taisykl mis informavo Vertybini popieri komisij , AB”Vertybini popieri
birža” ir žiniasklaid (dienraš iai “Lietuvos rytas” ir “Verslo žinios”).

17.Teismo ir tre i j teismo (arbitražo) procesai
Teismini ar arbitražo proces , galin i
pad iai, per š ataskaitin laikotarp nebuvo.

tur ti ar tur jusius takos emitento finansinei

