
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 

Mes, AB Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas ir vyriausioji 
buhalterė Vita Adomaitytė, patvirtiname, kad 2010 m. I-ojo pusmečio finansinė atskaitomybė 
sudaryta pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB 
Šiaulių banko ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę bei veiklos 
rezultatą. Mūsų žiniomis, tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos 
apžvalga. 

Administracijos vadovo pavaduotojas             Donatas Savickas 

Vyriausioji buhalterė                    Vita Adomaitytė 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotas tarpinis pranešimas 

AB Šiaulių banko konsoliduotas tarpinis pranešimas, parengtas už 2010 metų pirmąjį pusmetį. 
 
2. AB Šiaulių banko kontaktiniai duomenys 

Pavadinimas – AB Šiaulių bankas 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Registravimo data – 1992 m. vasario 4 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras 
Įmonės kodas – 112025254 
Buveinės adresas – Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai 
Telefonai: (8 41) 522 117, 595 602, 595 653 
Faksas (8 41) 430 774 
El. paštas info@sb.lt 
Interneto tinklalapis www.sb.lt 
 
3. Šiaulių banko grupės įmonių kontaktiniai duomenys 

AB Šiaulių bankas turi penkias dukterines bendroves: UAB „Šiaulių banko lizingas“, UAB „Šiaulių 
banko investicijų valdymas“, UAB „Šiaulių banko turto fondas“, UAB „Minera“ ir UAB „SBTF“. 
 

� Pavadinimas – UAB „Šiaulių banko lizingas“ 
Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė 
Registravimo data – 1999 m. rugpjūčio 16 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras  
Įmonės kodas – 145569548 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai 
Telefonai: (8 41) 420 855, 502 990 
Faksas (8 41) 423 437 
El. paštas lizingas@sb.lt 
Interneto tinklalapis www.sblizingas.lt 

 

� Pavadinimas – UAB „Šiaulių banko turto fondas“ 
Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė 
Registravimo data – 2002 m. rugpjūčio 13 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras 
Įmonės kodas – 145855439 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai 
Telefonas (8 41) 525 322 
Faksas (8 41) 525 321 
El. paštas turtofondas@sb.lt 
Interneto tinklalapis www.sbturtofondas.lt 

 
� Pavadinimas – UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ 

Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė  
Registravimo data – 2000 m. rugpjūčio 31 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras  
Įmonės kodas – 145649065 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai 
Telefonas (8 41) 429 227 
Faksas (8 41) 525 285 
El. paštas valdymas@sb.lt 
Interneto tinklalapis www.sbiv.lt 
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� Pavadinimas – UAB „SBTF“ 
Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė  
Registravimo data – 2004 m. lapkričio 24 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras  
Įmonės kodas – 300069309 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai 
Telefonas (8 41) 525 322 
Faksas (8 41) 525 321 
El. paštas z.kilciauskiene@sb.lt 
 

� Pavadinimas – UAB „Minera“ 
Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė  
Registravimo data – 1992 m. rugsėjo 30 d. 
Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras  
Įmonės kodas – 121736330 
Buveinės adresas – Vilniaus g. 167, LT-76352 Šiauliai 
Telefonas/faksas  (8 41) 399 423 

 
4. Šiaulių banko pagrindinės veiklos pobūdis 

 
Šiaulių bankas yra universalus, visas bankines paslaugas teikiantis bankas. Bankas turi 51 teritorinį 
padalinį, veikiantį 31 Lietuvos mieste. Šiaulių banko tinklas apima pagrindinius šalies miestus ir 
finansiškai aktyvius regionų centrus. 
 
Bankas, vadovaudamasis LR įstatymais, teisiniais aktais ir įstatais, teikia šias finansines paslaugas: 
� priima indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarko; 
� išduoda ir ima paskolas; 
� išduoda piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus; 
� leidžia ir atlieka operacijas su mokamaisiais dokumentais (čekiais, akredityvais, vekseliais, kt.); 
� atlieka operacijas su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir kt.); 
� atlieka operacijas užsienio valiuta; 
� priima saugoti iš klientų vertybes, nuomoja klientams banko saugykloje seifų kameras vertybėms ir 

dokumentams saugoti; 
� teikia paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir klientų investicijų tvarkymo klausimais; 
� leidžia ir tvarko kreditines pinigines priemones; 
� atlieka kitas kredito institucijos veiklos pobūdį atitinkančias Lietuvos banko teisės aktuose nustatytas 

operacijas.  
 

5. Šiaulių banko įmonių grupė 
 
2010 metų birželio 30 d. AB Šiaulių banko grupę sudarė AB Šiaulių bankas ir penkios dukterinės įmonės. 
Banko dalis Grupės įmonėse pateikiama lentelėje: 
 

Dukterinė įmonė Veikla, įstatinis kapitalas 

Bankui 
priklausanti 

įstatinio kapitalo 
dalis, % 

UAB „Šiaulių banko 
lizingas“ 
Vilniaus g. 167, Šiauliai  

▪ Veiklos pobūdis – finansinė išperkamoji nuoma. 
Įmonė turi atstovybes Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
▪ Įstatinis kapitalas – 2 mln. litų. 
▪ Turtas – 108,939 mln. litų. 

  
100 

UAB „Šiaulių banko 
investicijų valdymas“ 
Vilniaus g. 167, Šiauliai 

▪ Veiklos pobūdis – įmonių privatizavimas, 
restruktūrizavimas ir reorganizavimo projektų 
finansavimas, investicijos į skolos ir nuosavybės 
vertybinius popierius bei smulkias ir vidutines 
įmones, finansinio valdymo patirties perteikimas.  

 
100 
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▪ Įstatinis kapitalas – 4 mln. litų.  
▪ Turtas – 50,19 mln. litų. 

UAB „Šiaulių banko turto 
fondas“ 
Vilniaus g. 167, Šiauliai 

▪ Veiklos pobūdis – ilgalaikės investicijos į žemę,  
infrastruktūros rengimas, investicijos į kitą 
nekilnojamąjį turtą, statinių ir pastatų įsigijimas, 
rekonstrukcija, paskirties keitimas, nuosavų objektų 
statybos organizavimas, pastatų, patalpų ir žemės 
nuoma, konsultacijos ilgalaikių investicinių projektų 
įgyvendinimo, monitoringo klausimais.  
▪ Įstatinis kapitalas – 5 mln. litų. 
▪ Turtas – 33,18 mln. litų. 

 
100 

UAB „SBTF“ 
Vilniaus g. 167, Šiauliai 

▪ Veiklos pobūdis – nekilnojamojo turto operacijos, 
pagalbinė finansinių paslaugų veikla, konsultacinė 
valdymo veikla.  
▪ Įstatinis kapitalas – 1,99 mln. litų. 
▪ Turtas – 12,65 mln. litų. 

100 

UAB „Minera“ 
Vilniaus g. 167, Šiauliai 

▪ Veiklos pobūdis – nekilnojamojo turto operacijos, 
pagalbinė finansinių paslaugų veikla, konsultacinė 
valdymo veikla.  
▪ Įstatinis kapitalas – 1,99 mln. litų. 
▪ Turtas – 14,51 mln. litų.  

100 

 
6. Banko įstatinis kapitalas 
 
AB Šiaulių banko įstatinis kapitalas – 204 857 533 litai. 2010 metų birželio 30 d. 71,44 proc. AB Šiaulių 
banko įstatinio kapitalo priklausė Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims.  
 
Banko įstatinio kapitalo struktūra: 
 

Akcijų rūšis 
Akcijų skaičius, 

vnt. 
Nominali vertė,  

Lt 
Bendra nominali vertė, 

Lt 
Paprastosios vardinės akcijos, 
ISIN LT0000102253 204 857 533 1 204 857 533 

 
Banko įstatinio kapitalo dydžio kitimas nuo 2005 metų (mln. Lt): 

204,86

180,36

161,03

121,03
109,04

94,04
84,72

74,72
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Akcininkai pagal rezidavimo vietą:  

71.44%

76,85%

73,60% 70,96% 71,86%
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Banko akcininkai turi šias turtines teises: 
� gauti banko pelno dalį (dividendą); 
� gauti likviduojamo banko turto dalį;  
� nemokamai gauti akcijų, jeigu įstatinis kapitalas didinamas iš banko lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus 

atvejus;  
� kai akcininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;  
� įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų 

nuosavybėn;  
� pirmumo teise įsigyti banko išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai 

visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti šią teisę visiems 
akcininkams;  

� įstatymų nustatytais būdais skolinti bankui. Tačiau bankas, skolindamasis iš savo akcininkų, neturi 
teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bankui 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 bankui ir akcininkams draudžiama 
susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;  

� kitas įstatymuose nustatytas turtines teises. 
 

Banko akcininkai turi šias neturtines teises: 
� dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 
� pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti susirinkimuose; 
� iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės 

klausimais;  
� gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie banką; 
� kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bankui žalą, kuri susidarė dėl banko vadovo ir 

Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose bei banko įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, 
taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; 

� įgalioti fizinį ar juridinį asmenį atstovauti jam, palaikant santykius su banku ir kitais asmenimis; 
� kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises. 
   
Asmuo įgyja visas teises bei pareigas, kurias jam suteikia jo įsigyta banko įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalis: įstatinio kapitalo didinimo atveju – nuo banko įstatų pakeitimų, susijusių su 
įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių padidėjimu, įregistravimo dienos,  kitais atvejais – nuo 
nuosavybės teisių į banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atsiradimo. 
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7. Duomenys apie banko grupę sudarančių įmonių prekybą akcijomis reguliuojamose rinkose 
 
Vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius Oicialiajame prekybos sąraše kotiruojamos tik 
AB Šiaulių banko akcijos. ISIN kodas LT0000102253, akcijų skaičius – 204 857 533 vnt.. Banko 
dukterinių įmonių akcijos išleistos neviešai apyvartai. 
 
Didžiausia apyvarta banko akcijomis ir pinigais per 2010 metų 6 mėnesius AB NASDAQ OMX Vilnius 
biržoje buvo pasiekta 2010 m. sausio 21 d. prekybos sesijoje, kai buvo pirkta/parduota 355 014 vnt. 
akcijų už 387,9 tūkst. litų. Aukščiausia akcijos kaina užfiksuota 2010 m. vasario 3 d. – 1,18 lito, 
žemiausia 2010 m. birželio 29 d. – 0,98 lito.  
 
Pateikiame banko akcijų kainos ir apyvartų grafikus per I-ąjį š.m. pusmetį iš AB NASDAQ OMX Vilnius 
tinklalapio, patalpintus adresu: 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000102253&list=2&pg=details&tab=historica
l&lang=lt&currency=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2010&end_d=30&end_
m=6&end_y=2010 
 

 
 
Žemiau pavaizduoti OMX Vilnius indekso ir Šiaulių banko akcijų kainos kitimo grafikai per laikotarpį 
nuo 2007-01-01 iki 2010-06-30. Informacija paimta iš AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapio, kuriame 
ji skelbiama adresu:  
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt&idx_main%5B%5D=OMXV&add_index
=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&idx_equity%5B%5D=LT0000102253&period=other&start_d
=1&start_m=1&start_y=2007&end_d=30&end_m=6&end_y=2010 
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Baltijos rinkos indeksai 
 

Grafiko duomenys: 

Indeksas/Akcijos 2007-01-01 32010-06-30 +/-% 

OMX Vilnius 492,65 305,49 -39,99 
SAB1L 3,13 LTL 1,00 LTL -68,09 

 

Banko akcijų kapitalizacija 2010 metų birželio mėn. 30 d. buvo 204,86 mln. litų (59,33 mln. eurų), 2009 
metų gruodžio mėn. 30 d. – 202,00 mln. litų (58,50 mln. eurų).  
 
Pateikiame Šiaulių banko akcijų ir bendrą AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų akcijų 
kapitalizaciją 2010 metų pirmojo pusmečio ir 2009 metų paskutinę prekybos dieną. Informacija paimta iš 
AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapio: 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=capital&currency=0&market=XVSE&stocktype%5B%5D
=main&period=other&start_d=1&start_m=1&start_y=2010&end_d=30&end_m=6&end_y=2010 
 

Baltijos akcijų sąrašas 2009-12-30 2010-06-30 Pokytis 

SAB1L 58 503 370,59 EUR 59 330 842,80 EUR +1,41% 
Vilniaus rinka, iš viso 3 219 512 569,74 EUR 3 224 103 591,64 EUR +0,14% 

 
2010 metų pirmąjį pusmetį AB NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše buvo 
kotiruojamos šios banko išleistos obligacijos: 
 
� ISIN LT1000401240, emisijos dydis – 1,22 mln. eurų, palūkanos – 7,8 proc., emisija išpirkta 2010 m. 

liepos 15 d.; 
� ISIN LT1000401299, emisijos dydis – 4,12 mln. eurų, palūkanos – 5 proc., išpirkimo data – 2010 m. 

gruodžio 2 d..  
 
Per pirmąjį 2010 metų pusmetį sandorių šiomis obligacijomis nebuvo. 
 
8. Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

Šiaulių bankas yra sudaręs vertybinių popierių apskaitos (saugojimo) bei pavedimų priėmimo ir vykdymo 
sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais: 
� AB banku „Finasta”; 
� Danske Bank A/S Lietuvos filialu; 
� AB „Parex“ banku; 
� AB DnB NORD banku; 
� Swedbank, AB; 
� AB SEB banku. 

 
Banko išleistų obligacijų savininkų gynimo sutartys sudarytos su AB Ūkio banku. 
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9. Savų akcijų įsigijimas 

Bankas ir jo dukterinės įmonės ar dukterinių įmonių pavedimu veikiantys asmenys neturi AB Šiaulių 
banko akcijų. Bankas savų akcijų neįsigijo ir neperleido jų kitiems. 
 
10. Akcininkai 

2010 metų birželio 30 d. bendras Šiaulių banko akcijų skaičius buvo 3 499 (2009 metų gruodžio 31 d. – 3 
525). Visos išleistos akcijos suteikia akcijų turėtojams vienodas teises, numatytas LR Akcinių bendrovių 
įstatyme ir banko įstatuose. 
 
Akcininkai, 2010 m. birželio 30 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. banko įstatinio kapitalo: 
 

 
Eil. 
Nr. Akcininkas 

Nuosavybės 
teise 

priklausančių 
akcijų skaičius 

Nuosavybės 
teise turima 
įstatinio 
kapitalo 
dalis, % 

Nuosavybės 
teise turima 
balsų dalis, 

% 

Kartu su 
susijusiais 
asmenimis 

turimų 
balsų 

dalis, % 

1. 

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas (ERPB) 
adr. One Exchange Square, 
Londonas, Didžioji Britanija 

45 965 344 22,44 22,44 48,36 

2. Gintaras Kateiva 14 910 214 7,28 7,28 48,36 

3. Algirdas Butkus 10 590 328 5,17 5,17 48,36 

 
Kartu veikiantys šešiolika akcininkų – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, UAB prekybos namai 
„Aiva“, UAB „Mintaka“, Įmonių grupė „Alita“ AB, Algirdas Butkus, Gintaras Kateiva, Arvydas Salda, 
Kastytis Jonas Vyšniauskas, Sigitas Baguckas, Vigintas Butkus, Vytautas Junevičius, Justas Baguckas, 
Vita Adomaitytė, Jonas Bartkus, Daiva Kiburienė ir Donatas Savickas – sudaro grupę, turinčią Lietuvos 
banko leidimą įsigyti kvalifikuotąją banko įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, siekiančią ir 
viršijančią 50 proc.. 2010 metų birželio 30 d. šiai grupei priklausė 48,36 proc. banko įstatinio kapitalo ir 
balsų. 
 
Schemoje pateikiamas įstatinio kapitalo pasiskirstymas pagal akcininkų tipus. 
 

Fiziniai asmenys

36%

Kitos privacios 

įmonės

33%

Finansinės 

institucijos ir 

tarpininkai

30%

Kiti

1%
 

Vertybinių popierių perleidimui apribojimų nėra. Akcininkai naudojasi turtinėmis ir neturinėmis 
teisėmis ir turi pareigas, numatytas LR Akcinių bendrovių įstatyme ir banko įstatuose. 
 
Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises, ir tų teisių aprašymai. Akcininkai kontroliuoja banką 
per renkamą Stebėtojų tarybą. Jos funkcijas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas. 
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Balsavimo teisių apribojimai. Visos banko akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos 
nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų  susirinkime  suteikia po vieną balsą.  
 
Akcininkas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti banko išleidžiamų  akcijų 
arba dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje 
numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko 
sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio 
artimajam giminaičiui, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar 
akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo. 
Asmuo, norintis įsigyti banko 1/10 įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba ją padidinti tiek, 
kad jo turima įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarytų 1/5, 

1/3, 
1/2 dalies, arba tiek, kad 

bankas taptų jo kontroliuojamas, turi gauti išankstinį Lietuvos banko sutikimą. Asmens, įsigijusio 1/10 
banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį ar ją padidinusio be priežiūros Lietuvos banko 
sutikimo, kai toks sutikimas reikalingas, arba kai priežiūros institucija priima sprendimą sustabdyti teisę 
naudotis balsavimo teise, visa turima įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis banko visuotiniame 
akcininkų susirinkime praranda balso teisę.  
 
11. Informacija apie visų banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Šiaulių bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius 
normatyvus. 
 
12. Rizikos valdymas 
 
Šiaulių banko grupė analizuoja, vertina, prisiima ir valdo rizikas su kuriomis susiduria savo veikloje. 
Rizikos valdymo banko grupėje tikslas – konservatyviai valdant rizikas, užtikrinti pakankamą nuosavybės 
grąžą. Įgyvendindama pažangią rizikos valdymo politiką, Šiaulių banko grupė ne tik siekia maksimaliai 
sumažinti potencialią riziką, bet ir patobulinti kainodarą bei užtikrinti efektyvų kapitalo paskirstymą.  
 
Rizikos valdymo politika, patvirtinta banko valdybos, ir jos pagrindu parengtos skirtingų rizikos rūšių 
valdymo procedūros padeda užtikrinti rizikos valdymo efektyvumą visoje banko grupėje. Rizikos 
valdymo politikos tikslas – nustatyti rizikas, kylančias iš grupės veiklos, bei jų valdymo principus.   
Kadangi įvairios rizikos, su kuriomis susiduria banko grupė, yra tarpusavyje susijusios, jų valdymas yra 
centralizuotas. Vienas iš pagrindinių banko rizikos valdymo komiteto tikslų – efektyvus rizikos valdymo 
sistemos organizavimas ir koordinavimas.  
 
Svarbiausiomis rizikos rūšims banko grupė įvardijo kredito, rinkos, likvidumo, koncentracijos ir 
operacinę. Rinkos rizika apima užsienio valiutos kurso, palūkanų normos ir nuosavybės vertybinių 
popierių (akcijų) kainos riziką. Kitų rūšių rizikas banko grupė laiko nereikšmingomis ir jos nėra 
vertinamos.   
 
Siekiant išvengti interesų konflikto, banko padaliniai, vykdantys rizikos valdymo funkcijas, yra atskirti 
nuo tų padalinių, kurių tiesioginė veikla yra susijusi su įvairių grupės veiklos rizikos rūšių atsiradimu. 
 
 13. Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai 
 
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Investors Service“ 2009 metų birželio 26 d. nustatė pakeistus AB 
Šiaulių banko reitingus:  
▪  ilgalaikio skolinimosi reitingas – Ba3; 
▪  finansinio pajėgumo reitingas – D-; 
▪  trumpalaikio skolinimosi reitingas – NP; 
▪  ilgalaikio reitingo perspektyva – neigiama. 

 
Reitingų pakeitimą ir neigiamas jų perspektyvas reitingų agentūra motyvavo recesijos poveikiu banko 
pelningumui ir turto kokybei. 
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14. Informacija apie veiklos rezultatus 
 
Bankui toliau gerinant turimo paskolų portfelio kokybę, per 2010 metų pirmąjį ketvirtį buvo suformuota 
8,96 mln. specialiųjų atidėjinių, kurie nulėmė pirmojo ketvirčio 6,9 mln. litų nuostolį. Per antrąjį ketvirtį 
specialiųjų atidėjinių buvo suformuota 9,7 mln. litų, per sausio-birželio mėnesius – 18,6 mln. litų (arba 36 
proc. daugiau negu per atitinkamą laikotarpį pernai), todėl bankas per pirmuosius šešis šių metų mėnesius 
patyrė 11,1 mln. litų nuostolio. 
 
Per pirmąjį ketvirtį banko veiklos rezultatas (neįvertinus specialiųjų atidėjinių ir pelno mokesčio) buvo 
0,757 mln. litų pelno. Sausio mėnesį bankas iš veiklos patyrė 458 tūkst. litų nuostolio, vasario mėnesį 
gavo 149 tūkst. litų pelno, o kovą uždirbo jau 1,066 mln. litų pelno. Antrąjį šių metų ketvirtį banko 
veiklos pelnas prieš mokesčius, dividendus ir atidėjinius siekė 4,5 mln. litų arba 2,2 karto daugiau negu 
per tą patį laikotarpį pernai. Šių metų pusmečio veiklos pelnas, palyginti su 2009 metų pirmuoju 
pusmečiu, išaugo 7 proc. ir sudarė 5,3 mln. litų.  
 
Banko grupės pusmečio veiklos rezultatas iki pelno mokesčio, dividendų ir atidėjinių buvo 5 mln. litų 
arba 37 proc. mažesnis negu 2009 metų atitinkamu laikotarpiu, kai visa grupė uždirbo 7,9 mln. litų. 2010 
metais suformuotų 20,1 mln. litų specialiųjų atidėjinių nulėmė galutinį 13 mln. litų nuostolį.  
 
Banko grynosios palūkanų pajamos per pirmąjį metų ketvirtį, palyginti su 2009 metų paskutiniuoju 
ketvirčiu, sumažėjo 1,4 mln. litų (23,3 proc). Bankas per antrąjį ketvirtį gavo 11,2 mln. litų veiklos 
pajamų, t.y. 37 proc. daugiau negu pirmąjį ketvirtį. Didžiausią įtaką tam turėjo išaugusios grynosios 
palūkanų pajamos, kurias, savo ruožtu, lėmė sparčiau negu palūkanas duodantis turtas pingantys resursai. 
 
Šiaulių banko įsipareigojimuose ir toliau didžiausią dalį sudarė indėliai. Klientų banke laikomų lėšų suma 
2010 metų pirmąjį pusmetį sudarė beveik 1 594  mln. litų – palyginti su 2009 metų pirmuoju pusmečiu, 
indėlių padaugėjo dešimtadaliu. 
 
Šiaulių banko turtas, pasibaigus 2010 metų pirmajam pusmečiui, sudarė 2 159,5 mln. litų – palyginti su 
praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, turtas padidėjo 4,3 proc. t.y. daugiau kaip 90 mln. litų. Didžiausią turto 
dalį sudarė klientams suteiktos paskolos – ataskaitiniu laikotarpiu turto struktūroje paskolos sudarė 
daugiau kaip 73 proc..  
 
Šių metų balandžio-birželio mėnesiais labiau augo aukštesnes palūkanų pajamas duodantis banko turtas. 
Skolos vertybinių popierių portfelis per antrąjį ketvirtį didėjo 14,1 proc. (43,8 mln. litų), per šešis 
mėnesius – 65,3 proc. (140 mln. litų). Paskolų likučiai (neįvertinus specialiųjų atidėjinių, mokesčių ir 
priskaičiuotų palūkanų) per ketvirtį išaugo 22 mln. litų. Šis augimas šiek tiek viršijo pirmajame ketvirtyje 
fiksuotą paskolų portfelio mažėjimą. Šiaulių bankas tapo vienu iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių bankų, 
kurio paskolų portfelis 2010 metais augo – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių banko kreditų 
portfelis siekė daugiau kaip 1 597 mln. litų.  
 
2010 metų birželio 22 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB 
Šiaulių banko įstatai, pagal kuriuos įstatinis kapitalas padidintas iki 204,9 mln. litų (59,3 mln. eurų). 
Sustiprinta banko kapitalo bazė ne tik pagerins veiklos riziką vertinančius rodiklius, bet ir leis toliau 
didinti kreditavimo apimtis, plėsti banko teikiamų paslaugų apimtis. 
 
Pelningumo rodikliai: 
 

 
 

 
2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 

Bankas 
ROAA, % 
ROAE, % 
Išlaidų - pajamų santykis, % 

-1,05 
-8,47 
71,50 

-1,47 
-11,22 
75,71 

-0,24 
-1,72 
57,41 

 0,86 
 6,34 
55,59 

Finansinė 
grupė 

ROAA, % 
ROAE, % 
Išlaidų-pajamų santykis, % 

-1,04 
-8,43 
68,90 

-1,53 
-11,74 
71,81 

-0,43 
-3,18 
60,86 

 0,84 
 6,22 
56,73 
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Visa grupė 
ROAA, % 
ROAE, % 
Išlaidų-pajamų santykis, % 

-1,22 
-9,92 
75,62 

-1,71 
-12,96 
78,42 

-0,72 
-5,18 
68,81 

0,65 
 4,64 
59,27 

 
Įpusėjus 2010 metams, Šiaulių bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius 
normatyvus. Banko likvidumo rodiklis išliko aukštas ir metų viduryje siekė 39,62 proc. (Lietuvos banko 
nustatytas normatyvas – 30 proc.). Banko kapitalo pakankamumo rodiklis taip pat išlaikė aukštą poziciją 
ir sudarė 14,01 proc., t.y. gerokai viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 8 proc. kapitalo 
pakankamumo normatyvą.  
 
Veiklos riziką ribojantys normatyvai:  
 

 

 

 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 

Bankas 

Kapitalo pakankamumas, % (>8%) 
Likvidumas, % (>30%) 
Maksimali paskola vienam 
skolininkui, % (<25%) 
Didelių paskolų normatyvas, % 
(<800%) 
Bendra atvira pozicija užsienio 
valiuta, % (<25%) 

14,01 
39,62 

 
21,90 

210,23 
 

0,68 

13,90 
38,23 

 
24,56 
198,85 

 
0,31 

16,00 
40,56 

 
24,67 

176,11 
 

0,58 

15,08 
38,75 

 
21,30 
166,20 

 
0,41 

Finansinė  
grupė 

Kapitalo pakankamumas, % (>8%) 
Maksimali paskola vienam 
skolininkui, % (<25%) 
Didelių paskolų normatyvas, % 
(<800%) 
Bendra atvira pozicija užsienio 
valiuta, % (<25%) 

14,11 
 

21,74 
168,50 

 
0,68 

13,94 
 

24,38 
152,08 

 
0,31 

16,06 
 

24,56 
128,34 

 
1,67 

15,19 
 

21,12 
111,86 

 
1,30 

Visa grupė 
Kapitalo pakankamumas, %  
Bendra atvira pozicija užsienio 
valiuta, %  

14,11 
0,68 

13,90 
0,31 

15,85 
1,65 

15,21 
  1,26 

 
Šiaulių bankas yra vienas didžiausią lietuviško kapitalo dalį turintis bankas Lietuvoje. Didžiausias banko 
akcininkas – ERPB – valdo 22,44 proc. akcijų.  
 
2010 metų birželio 30 d. Šiaulių bankas turėjo 51 klientų aptarnavimo padalinį 31-ame Lietuvos mieste – 
banko tinklas apėmė pagrindinius Respublikos miestus ir finansiškai aktyvius regionų centrus. Šiaulių 
banko bendras aktyvių klientų skaičius siekė beveik 130 tūkst.. 
 
15. Veiklos planai, plėtra ir prognozės 
 
Šiaulių banko veikla orientuota į ekonominio aktyvumo skatinimą ir SVV finansavimą. Bendraudamas su 
tarptautinėmis institucijomis ir finansiniais partneriais, bankas ieškos naujų kreditavimo galimybių ir 
sieks prisidėti prie dėl ekonominio nuosmukio susidariusių problemų sprendimo bei prie verslo sąlygų 
gerinimo Lietuvoje. Tai, kad Šiaulių bankas aktyviai dirba kreditų rinkoje, prisideda prie naujų verslo 
skatinimo modelių, daug dėmesio skiria visuomeniniams, kultūriniams ir socialiniams projektams, sudaro 
prielaidas įgyvendinti banko strategiją – natūraliai augti ir vystyti veiklą Lietuvoje.  
 
16. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai 

2010 metų sausio mėnesį Europos investicijų fondas (EIF) ir AB Šiaulių bankas pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti pagal JEREMIE iniciatyvą naujai sukurtą šiuolaikinės 
finansų inžinerijos priemonę, kurios tikslas teikti pasidalintos rizikos paskolas ir pagerinti įmonėms 
sąlygas gauti lėšų iš išorinių finansavimo šaltinių, t.y. panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. 
Įgyvendinant finansinį instrumentą, skirtą pasidalintos rizikos paskoloms teikti, teikiant paskolas labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, lygiomis dalimis panaudojamos Kontroliuojančiojo fondo ir 
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banko kapitalo lėšos.Pagal šią banko ir EIF sutartį smulkiajam  ir vidutiniam verslui Lietuvoje kredituoti 
skirta virš 138 mln. litų (40 mln. eurų).  

2010 metų kovo mėnesį AB Šiaulių bankas  įsigijo po 100 proc. UAB „SBTF“ ir UAB „Minera“ akcijų ir 
balsų. Įsigytos bendrovės iki šiol priklausė banko dukterinėms įmonėms, jos užsiims nekilnojamojo turto 
valdymu. 
 
Baigiantis gegužei, Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė sutartį dėl daugiabučių 
renovavimo programos finansavimo. Šiaulių bankas tapo pirmuoju EIB finansiniu partneriu Lietuvoje, 
panaudojant JESSICA finansinį instrumentą. Pagal sutarties sąlygas daugiabučių namų modernizavimui 
Šiaulių bankas suteiks kreditų, kurių bendra suma siekia daugiau kaip 20 mln. litų (6 mln. eurų).  
 
Šiaulių bankas kartu su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių pramonininkų asociacija bei Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais, kaip ir kasmet, apdovanojo geriausius Šiaulių miesto ir verslo plėtros projektų 
autorius. Konkurso „Už geriausią projektą Šiaulių miestui ir verslui“ nugalėtojams įteiktos dvi 
paskatinamosios piniginės premijos. 
 
17. Išmokėti dividendai 
 

 už 2005 m. už 2006 m. už 2007 m. už 2008 m. už 2009 
m. 

Procentais nuo nominalios vertės 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 
Dividendų suma, tenkanti vienai 
akcijai, Lt 

0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Dividendų suma, Lt 1 694 400 2 180 784 3 220 670 0 0 
 
Bankas nėra nustatęs dividendų skyrimo tvarkos. Mokėti ar nemokėti dividendus sprendžia visuotinis 
akcininkų susirinkimas, skirstydamas banko pelną. 
 
18. Vidaus audito darbo principai 

 
Vidaus audito tikslas – nepriklausomai, objektyviai tikrinti, konsultuoti, sistemingai ir visapusiškai 
vertinti ir skatinti gerinti banko veiklą, patiriamų rizikų valdymą, vidaus kontrolės procesų 
veiksmingumą, padėti įgyvendinti keliamus tikslus, siekiant, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų pasiekti 
vidaus kontrolės tikslai ir veiksmingai įgyvendinamos vidaus kontrolės funkcijos, numatytos Lietuvos 
banko valdybos patvirtintose Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatose.  
 
Vidaus audito veikla apibrėžta vidaus audito tarnybos nuostatuose ir vidaus audito tarnybos vidaus audito 
metodikoje (patvirtinti vidaus audito komiteto). Vidaus audito tarnyba savo funkcijas atlieka vykdydama 
Vidaus audito komiteto patvirtintus metinį veiklos planą bei ilgalaikį 2009-2011 metų veiklos planą. 
Vidaus audito tarnyba atlieka finansinį, atitikimo, veiklos, valdymo, informacinių sistemų auditą. 
 
Vidaus audito tarnyba tiesiogiai pavaldi Vidaus audito komitetui. Vidaus audito tarnybos vadovas (ne 
rečiau kaip kartą per ketvirtį) atsiskaito banko valdybai ir vidaus audito komitetui apie veiklos vykdymą 
pagal patvirtintą metinį veiklos planą.  
 
Vidaus audito tarnybos darbuotojai prieš kiekvieno audito atlikimą rengia tikrinimo programą, kurioje 
numatomas audito tikslas, apimtis, laiko grafikas. Šią programą tvirtina vidaus audito tarnybos vadovas. 
Banko tarnybų vadovai, atsižvelgdami į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir 
rekomendacijas, tvirtina audituoto subjekto rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Vidaus audito 
tarnybos vadovas, atsižvelgdamas į ataskaitoje pateiktų pastebėjimų, išvadų ir rekomendacijų 
reikšmingumą, paveda vidaus auditoriams atlikti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę (pažangos 
stebėjimą).  
 
Veikla po audito (pažangos stebėjimas) apima ir tikrinimus, kaip šalinami išorės auditorių ir Lietuvos 
banko inspektavimo metu nustatyti trūkumai, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos.  
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19. Darbuotojai 
 
2010 metų birželio 30 d. Šiaulių banke dirbo 475 darbuotojai, iš kurių aukštąjį išsilavinimą turėjo 72 proc. 
dirbančiųjų,  aukštesnįjį – 16 proc., vidurinį – 7 proc. (iš kurių 20 proc. studijuoja), spec. vidurinį – 2 
proc., profesinį – 3 proc.. AB Šiaulių  banko grupėje, 2010 metų birželio 30 d. duomenimis, dirbo 538 
darbuotojai.  
 
Vykdydamas Žmogiškųjų išteklių politiką, bankas ir toliau kuria ir plėtoja ilgalaikius darbo santykius 
su darbuotojais. Daugiau kaip 20 proc. darbuotojų dirba ilgiau negu 10 metų. Darni ir profesionali Banko 
darbuotojų komanda ypatingą dėmesį skiria klientams, partnerystei, efektyviems ir lankstiems 
sprendimams. Darbuotojams sudaromos sąlygos tobulėti, siekti karjeros, realizuoti savo gebėjimus, 
Bankas turi patrauklaus, socialines garantijas suteikiančio darbdavio įvaizdį.  
 
Vidutinis mėnesinis atitinkamos darbuotojų grupės darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių: 
 

2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 

 
Darbuotojų 
grupė 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis, 

Lt 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis, 

Lt 

Darbuotojų 
skaičius 

Vidutinis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis, 

Lt 
Vadovaujantys 
darbuotojai 

8 15 300 8 17 106 8 17 743 

Tarnautojai 438 1 922 454 1 980 466 2 075 
 

Bankas su darbuotojais neturi susitarimų, numatančių kompensacijas, jeigu jie atsistatydintų ar būtų 
atleisti be pagrįstos priežasties arba jeigu jų darbas baigtųsi dėl banko kontrolės pasikeitimo.  
Kolektyvinių sutarčių banke sudaryta nėra.  
 
Bankas taip pat nėra šalis reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus 
banko kontrolei. 
 
20. Banko organai 
 
Banko organai yra banko visuotinis akcininkų susirinkimas, banko stebėtojų taryba, banko valdyba ir 
banko administracijos vadovas (banko vadovas). Valdymo organai yra banko valdyba ir banko vadovas. 
 
Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai 
vadovauja jos pirmininkas. Banko tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka visuotinis akcininkų susirinkimas 
ketveriams metams. Banko įstatai numato, kad tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.  
 
Banko valdyba yra kolegialus banko valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Ji vadovauja bankui, tvarko 
jo reikalus ir už banko finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus. Valdybos darbo tvarką 
nustato Valdybos darbo reglamentas. Valdybą renka banko taryba 4 metams. 
 
Banko vadovas organizuoja kasdieninę banko veiklą ir atlieka veiksmus, reikalingus jo funkcijoms 
vykdyti, banko organų sprendimams įgyvendinti bei banko veiklai užtikrinti.  
 
Banko organai savo veikloje vadovaujasi LR įstatymų, teisės aktų bei banko įstatų jiems nustatytais 
įgaliojimais. Pagal minėtų dokumentų nuostatas banko organai renkami, skiriami ir atšaukiami iš pareigų. 
 
21. Kolegialių banko organų nariai 
 
Banko stebėtojų taryba: 
� Arvydas Salda – stebėtojų tarybos pirmininkas. UAB „Šiaulių banko turto fondas“ konsultantas. AB 

Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 1991 m. (nuo 1999 m. – tarybos pirmininkas); 
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� Sigitas Baguckas – UAB „Namų statyba“ prokūristas. AB Šiaulių banko tarybos pirmininko 
pavaduotojas nuo 2000 m., tarybos narys nuo 1991 m.; 

� Gintaras Kateiva – UAB „Litagros prekyba“ direktorius, UAB „Litagros mažmena“ direktoriaus 
patarėjas. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2008 m.; 

� Kastytis Jonas Vyšniauskas – UAB „Sulinkiai“ valdybos pirmininkas, AB Šiaulių banko stebėtojų 
tarybos narys nuo 1996 m.; 

� Vigintas Butkus – UAB „Mintaka“ direktorius, UAB prekybos namai „Aiva“ direktorius (antraeilės 
pareigos). AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys nuo 2004 m.; 

� Vytautas Junevičius – AB „Alita“ generalinis direktorius. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys 
nuo 2006 m.; 

� Michael Anthony Hesketh – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB). Sebėtojų tarybos 
narys nuo 2010 m.. 

 
Banko valdyba: 
� Algirdas Butkus – valdybos pirmininkas, administracijos vadovas; 
� Donatas Savickas – valdybos pirmininko pavaduotojas, administracijos vadovo pavaduotojas, finansų 

ir kredito tarnybos vadovas; 
� Vita Adomaitytė – valdybos narė, vyriausioji buhalterė, apskaitos ir atskaitomybės tarnybos vadovė; 
� Jonas Bartkus – valdybos narys, administracijos vadovo pavaduotojas, verslo plėtros tarnybos 

vadovas; 
� Daiva Kiburienė – valdybos narė, administracijos vadovo pavaduotoja, verslo ir mažmeninės 

bankininkystės tarnybos vadovė. 
 

Vardas, pavardė 
Kadencijos 

pradžia/pabaiga 

Nuosavybės 
teise turima 

kapitalo 
dalis, % 

Kartu su susijusiais 
asmenimis turima 

balsų dalis, % 

Arvydas Salda 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

2,97 48,36 

Sigitas Baguckas 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

0,75 48,36 

Kastytis Jonas Vyšniauskas 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

1,12 48,36 

Vigintas Butkus 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

0,44 48,36 

Vytautas Junevičius 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

0,15 48,36 

Michael Anthony Hesketh  
pradžia 2010-03-29 
pabaiga 2012 m. 

- - 

Gintaras Kateiva 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

7,28 48,36 

Algirdas Butkus 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

5,17 48,36 

Donatas Savickas 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

<0,01 48,36 

Vita Adomaitytė 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

0,02 48,36 

Jonas Bartkus 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

<0,01 48,36 

Daiva Kiburienė 
 

pradžia 2008-03-27 
pabaiga 2012 m. 

0,01 48,36 

 
Informacija apie kolegialių organų narių ir vyriausiosios buhalterės dalyvavimą kitų įmonių veikloje ir 
kapitale: 
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Vardas, pavardė 
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje (įmonės 

pavadinimas, pareigos) 
Dalyvavimas kitų įmonių kapitale 
(procentinė dalis kapitale virš 5%) 

Arvydas Salda � Šiaulių universiteto tarybos narys 
� UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“ 

valdybos narys 
� UAB „LEZ Projektų valdymas“ valdybos 

narys 
� UAB „Šiaulių banko turto fondas“ 

konsultantas 
� UAB „Pavasaris“ valdybos narys 

� UAB SLEZVB – 11,05% 
� UAB STIV – 21,60%   
� UAB „Pamūrė” – 16,50% 

Sigitas Baguckas � UAB „Namų statyba“ prokūristas  
 

� UAB „Namų statyba“ – 47,12% 
� UAB „Pamūrė” – 16,50% 

Kastytis Jonas 
Vyšniauskas 

� UAB „Sulinkiai“ valdybos pirmininkas � UAB „Sulinkiai“ – 8,96% 
 

Vigintas Butkus � UAB prekybos namai „Aiva“  
  direktorius  
� UAB „Mintaka“ direktorius (antraeilės 

pareigos)  

� AB „Šiaulių komercija“ – 9,82% 
� UAB ,,Aiva“ – 9,25% 
� UAB „Mintaka“ – 9,80% 

Vytautas 
Junevičius 

� AB „Alita“ valdybos pirmininkas,  
  generalinis direktorius 
� Įmonių grupė „Alita“ AB valdybos 

pirmininkas 
� AB „Anykščių vynas“ valdybos  
  pirmininkas 

� AB „Alita“ – 41,89% 
� Įmonių grupė „Alita“ AB – 

41,90% 
� UAB ,,Aunuva“ – 50,00% 

Gintaras Kateiva � UAB „Litagra“ direktorius,  valdybos 
pirmininkas  

� UAB „Litagros” mažmena direktoriaus 
patarėjas 

� UAB „Litagra“ – 57,02% 
� UAB „KPC nekilnojamas turtas“ 

– 33,33% 

Michael Anthony 
Hesketh  

� Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
vyriausiasis bankininkas 

� TBC banko (Gruzija) stebėtojų tarybos 
narys 

 
- 

Algirdas Butkus    
 
 
 
        - 

� UAB prekybos namai „Aiva” – 
66,35% 

�  AB „Šiaulių komercija” – 
19,99% 

� UAB „Visnorus” – 24,94% 
�  UAB „Mintaka” – 68,08% 
� UAB „Pamūrė” – 16,50% 

Donatas Savickas - - 

Vita Adomaitytė - - 

Jonas Bartkus - - 

Daiva Kiburienė  - - 
 

Per 2010 metų pirmąjį pusmetį priskaičiuotos pinigų sumos bendrai ir vidutiniai dydžiai, tenkantys 
vienam kolegialaus organo nariui: 
 

Valdymo organų nariai 
Žmonių 
skaičius 

Priskaičiuotos bendros 
sumos, Lt 

Vidutiniai dydžiai, 
Lt 

Banko tarybos nariai 7 0 0 
Banko valdybos nariai 5 648 002 129 600 
Administracijos vadovas ir vyr. buhalterė 2 437 704 218 852 

  
Banko tarybos ir valdybos nariams suteiktos paskolos 2010 metų birželio 30 d. duomenimis: 
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Valdymo organų nariai Suteikta paskolų, Lt 
Banko tarybos nariai 6 938 433 
Banko valdybos nariai 146 358 
IŠ VISO 7 084 791 

 

Garantijų ir laidavimų dėl valdymo organų narių prievolių vykdymo per 2010 metų pirmąjį pusmetį 
suteikta nebuvo.  
 
22. Sandoriai su susijusiomis šalimis 
 
Per 2010 m. pirmąjį pusmetį buvo sudaryta nemažai bankinių sandorių su susijusiomis šalimis. Banko 
susijusios šalys yra banko stebėtojų tarybos ir banko valdybos nariai, akcininkai, veikiantys bendrai pagal 
Akcininkų sutartį, minėtų susijusių šalių artimi šeimos nariai bei banko dukterinės įmonės ir šių susijusių 
šalių kontroliuojamos, bendrai kontroliuojamos įmonės, arba įmonės, kuriose šios susijusios šalys turi 
reikšmingą įtaką. Visi sandoriai sudaryti įprastomis rinkos sąlygomis. Išsamus sandorių apibūdinimas 
pateikiamas AB Šiaulių banko 2010 metų pirmojo pusmečio finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.  
 
23. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją 
 
Per 2010 metų pirmąjį pusmetį viešai skelbta ši informacija: 
 
� 2010-01-27 pateikta AB Šiaulių banko valdybos nuomonė apie paskelbtą privalomą nekonkurencinį 

siūlymą supirkti banko akcijas; 
� 2010-02-17 pranešta apie gautą privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo 

ataskaitą; 
� 2010-02-22 paskelbtas AB Šiaulių banko ir banko Grupės 2009 metų neaudituotas veiklos rezultatas; 
� 2010-02-26  pateikta AB Šiaulių banko tarpinė finansinė informacija už 2009 m. 12 mėnesių; 
� 2010-03-03  paskelbta koreguota tarpinė finansinė informacija už 2009 m. 12 mėnesių; 
� 2010-03-05  pranešimas pie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą; 
� 2010-03-09 pateikti banko valdybos parengti sprendimų projektai 2010-03-29 vyksiančiam 

visuotiniam akcininkų    susirinkimui; 
� 2010-03-10 pranešta apie pataisytus valdybos parengtus sprendimo projektus 2010-03-29 vyksiančiam 

eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui; 
� 2010-03-22  pranešimas dėl banko stebėtojų tarybos nario atsistatydinimo; 
� 2010-03-24  informacija apie banko įsigytas įmones nekilnojamojo turto valdymui; 
� 2010-03-29  pateikti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai; 
� 2010-03-30  audituota metinė informacija už 2009 metus; 
� 2010-04-15  pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą; 
� 2010-04-26  paskelbti valdybos parengti sprendimų projektai 2010-05-18 vyksiančiam neeiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui; 
� 2010-05-05  AB Šiaulių banko ir banko grupės 2010 metų pirmojo ketvirčio neaudituotas veiklos 

rezultatas; 
� 2010-05-18  pranešta apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus; 
� 2010-05-28  pateikta AB Šiaulių banko 2010 m. pirmojo ketvirčio finansinė atskaitomybė; 
� 2010-06-22  informacija apie įregistruotus pakeistus įstatai padidinus įstatinį kapitalą;  
� pranešimai apie banko vadovų sudarytus sandorius su banko akcijomis. 

 
Apie visus esminius įvykius AB Šiaulių bankas įstatuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose 
nustatyta tvarka informavo LR Vertybinių popierių komisiją ir Vilniaus vertybinių popierių biržą (AB 
NASDAQ OMX Vilnius), pranešimai skelbti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje 
www.crib.lt  ir banko tinklalapyje www.sb.lt.  Pranešimai apie akcininkų susirinkimus papildomai skelbti 
dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių kraštas“. 
 
24. Įstatų keitimo tvarka 
 
Banko įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 balsų 
dauguma, išskyrus įstatymo numatytus išimtinius atvejus. 
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25. Informacija, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso 
 
Bankas laikosi daugelio bendrovių valdymo kodekso normų. Informacija apie tai, kaip bankas laikosi 
konkrečių bendrovių valdymo kodekso straipsnių per 2010 metų pirmąjį pusmetį nesikeitė. Visas 
pranešimas pateikiamas kartu su 2010 metų pirmojo pusmečio konsoliduotu pranešimu. Informacija taip 
pat pateikiama Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt. 

 
 

 

Administracijos vadovo pavaduotojas                                      Donatas Savickas 


