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VADOVYBĖS PRANEŠIMAS
Vadovybės 2010 m. šešių mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
„Nors Lietuvos elektroninių ryšių rinka sumaţėjo daugiau nei 11 procentų (remiantis RRT paskelbtais 2010 m.
pirmojo ketvirčio duomenimis) ir recesija tęsėsi toliau, TEO pajamos per 2010 m. pirmąjį pusmetį sumaţėjo tik
5,3 procento. Nepaisant to, kad fiksuotojo telefono ryšio paslaugų vartotojų skaičius ir toliau maţėjo, TEO
sugebėjo pristabdyti vartotojų skaičiaus maţėjimą jau antrą ketvirtį iš eilės. Kita vertus, telefonijos paslaugų
vartotojus sėkmingai pakeitė nauji plačiajuosčio ryšio ir televizijos paslaugų vartotojai. Bendras paslaugų
vartotojų skaičiaus augimas, išskyrus balso paslaugų vartotojus, sudarė daugiau nei 51 tūkstantį arba 13,2
procento, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2009 metais. Tai leido Bendrovei išlaikyti aukštą EBITDA lygį ir
grynąjį pelningumą (atitinkamai 41,2 ir 21,6 procento). TEO toliau tęsė naujos kartos šviesolaidinio tinklo
plėtrą, skirdama tam net daugiau lėšų nei 2009 metais“.
Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai
Finansų rodikliai

Sausis-birţelis
2010 m.
2009 m.

Pajamos (tūkst. Lt)
EBITDA (tūkst. Lt)
EBITDA marţa (%)
Veiklos pelnas (tūkst. Lt)
Veiklos pelno marţa (%)
Pelnas, neatskaičiavus mokesčių (tūkst. Lt)
Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)
Laikotarpio pelno marţa (%)
Pelnas vienai akcijai (Lt)
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)

386 997
159 584
41,2
94 186
24,3
94 910
83 553
21,6
0,108
776 818

408 864
189 953
46,5
117 115
28,6
118 381
91 889
22,5
0,118
776 818

2010-06-30

2009-06-30

17,3
15,6
16,1
(22,6)
0,6
437,1
71,6
90,6

19,8
17,7
16,1
(20,1)
0,7
485,9
73,4
91,8

2010-06-30

2009-03-31

Pokytis (%)

703 061
94,4

742 577
93,9

(5,3)

326 948
60 410
53 687
3 899
3 277
2 893

303 789
47 915
37 872
4 136
3 112
2 791

7,6
26,1
41,8
(5,7)
5,3
3,7

Santykiniai rodikliai
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)
Vidutinė turto grąţa (%)
Nuosavybės pelno norma (%)
Skolos koeficientas (%)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)
Bendras likvidumo koeficientas (%)
Turto apyvartumas (%)
Kapitalo ir turto santykis (%)
Veiklos rodikliai
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius
Skaitmenavimo lygis (%)
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, WiFi ir kt.)
skaičius
IPTV paslaugų vartotojų skaičius
DVB-T paslaugų vartotojų skaičius
Belaidţio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Pokytis (%)
(5,3)
(16,0)
(19,6)
(19,8)
(9,1)
(9,1)
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TEO įmonių grupės pajamų struktūra
Balandis-birţelis
2010 m.
2009 m.

Pokytis (%)

Sausis-birţelis
2010 m.
2009 m.

Pokytis (%)

106 774

114 221

(6,5)

212 140

232 528

(8,8)

64 469

69 718

(7,5)

129 373

140 226

(7,7)

TV paslaugos

9 070

6 474

40,1

17 775

12 715

39,8

IT paslaugos

8 643

5 622

53,7

15 774

10 519

50,0

12 876

(7,3)

408 864

(5,3)

Balso telefonijos paslaugos
Interneto ir duomenų perdavimo
paslaugos

Kitos paslaugos
Iš viso

6 047

7 612

(20,6)

11 935

195 003

203 647

(4,2)

386 997

Pajamos
Bendros TEO įmonių grupės 2010 m. šešių mėnesių pajamos buvo 387 mln. litų ir, palyginti su 2009 m. šešių
mėnesių pajamomis – 409 mln. litų, sumaţėjo 5,3 procento. 2010 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo 195 mln.
litų ir, palyginti su 2010 m. pirmojo ketvirčio pajamomis – 192 mln. litų, padidėjo 1,6 procento.
Palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu, visos pajamų grupės, išskyrus pajamas iš interneto ir duomenų
perdavimo paslaugų, 2010 m. antrąjį ketvirtį padidėjo.
Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis sudarė 54,8 proc., iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų –
33,4 proc., televizijos paslaugų – 4,6 proc., IT paslaugų – 4,1 proc. ir iš kitų paslaugų – 3,1 proc. bendrų
2010 m. pirmojo pusmečio pajamų.
Per metus pajamos iš balso telefonijos paslaugų sumaţėjo dėl sumaţėjusio naudojamų telefono linijų
skaičiaus, maţesnio pokalbių srauto ir maţesnių vienam abonentui tenkančių vidutinių pajamų (angl. ARPU).
Labiausiai pajamos sumaţėjo iš verslo segmento.
Per 2010 m. sausį-birţelį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumaţėjo 18,9 tūkstančio. Dėl maţesnio
telefono linijų skaičiaus 2010 m. sausio-birţelio pajamos iš abonentinio mokesčio, palyginti su to paties
laikotarpio pajamomis prieš metus, sumaţėjo 11,7 procento.
2010 m. vasarį TEO privatiems ir verslo klientams, kurie yra uţsisakę pokalbių mokėjimo planus, pasiūlė
maţesnes skambučių į Lietuvos mobiliojo ryšio ir kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklus kainas, o nuo birţelio
mokėjimo planų abonentams skambučiai į „Omnitel“ mobiliojo ryšio tinklą nieko nekainuoja.
Patrauklios įvairių pokalbių mokėjimo planų sąlygos lėmė tai, kad per paskutinius dvylika mėnesių ir
gyventojų, ir verslo klientų tarptautinių pokalbių srautas padidėjo 10,9 proc., o gyventojų tarpmiestinių
pokalbių srautas padidėjo 2,2 procento.
Nepaisant to, gyventojų ir verslo klientų bendri pokalbių srautai sumaţėjo atitinkamai 1 ir 17,2 procento. Dėl
to pajamos iš pokalbių srauto per metus sumaţėjo 23,4 procento.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. skambučių baigimo Lietuvos fiksuotojo ryšio tinkluose minutės tarifai piko metu
sumaţėjo nuo 6 iki 5,42 cento (be PVM), o ne piko – nuo 3,6 iki 2,79 cento (be PVM).
Per metus pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 8,4 proc., daugiausia dėl padidėjusio tarptautinio
tranzito srauto.
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Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2010 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje
Bendrovės fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant vartotojus, sudarė 93,7 proc., o skaičiuojant
pajamas – 94,5 procento. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis sudarė 23,2 procento.
Per 2010 m. sausį-birţelį plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 13,5 tūkst., o per paskutinius
dvylika mėnesių – 23,2 tūkstančio.
TEO interneto teikimą per varinę prieigą toliau keičia šviesolaidine prieiga iki vartotojo kompiuterio (angl.
Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato (angl. Fiber to the building (FTTB). 2010 m. birţelio pabaigoje
26 proc. TEO plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.
Per metus šviesolaidinių prieigų (FTTH ir FTTB) skaičius padvigubėjo, o tuo tarpu maţmeninių interneto
prieigų, naudojant DSL technologiją, skaičius sumaţėjo 8,8 procento.
2010 m. birţelio pabaigoje iš bendro 327 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus maţmeniniams
klientams parduota 216 tūkst. varinių (DSL technologija) prieigų, 85 tūkst. – šviesolaidinių, 25 tūkst. –
belaidţių prieigų per WiFi tinklą. Didmeniniams klientams parduota tūkstantis varinių DSL prieigų.
Kovą Bendrovė padvigubino FTTH interneto planų spartą ir pasiūlė naują 200 Mb/s spartos planą; geguţę
gyventojams DSL interneto spartą Lietuvoje padidino 4 kartus, o tarptautiniuose tinkluose – net 8 kartus.
Dabar DSL plačiajuosčio interneto planų sparta ir Lietuvos, ir tarptautiniuose tinkluose yra vienoda.
Palyginti su 2010 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, per 2010 m. antrąjį ketvirtį pajamų iš interneto prieigos
paslaugų padaugėjo 1,3 proc., tačiau pajamų iš duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų sumaţėjo 3,7
procento.
RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus
pajamas, 2010 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 39,8 proc., o plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą rinkos dalis
siekė 49,8 procento. 2010 m. kovo 31 d. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 24,3 interneto prieigos abonentų, o
plačiajuosčio interneto per fiksuotąją prieigą – 19,3 abonentų. Suskaičiavus pajamas, TEO skirtųjų linijų
rinkos dalis sudarė 63,8 proc., o duomenų perdavimo – 69,3 procento.
2010 m. sausį-birţelį bendras televizijos paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 11,7 tūkst.: skaitmeninės
antţeminės televizijos (DVB-T) paslaugos „Skaitmeninė GALA“ vartotojų skaičius padidėjo 7,2 tūkst., o
internetinės televizijos (IPTV) paslaugos „Interaktyvioji GALA“ – 4,5 tūkstančio.
Nuo geguţės televizijos paslaugos „Interaktyvioji GALA“ vartotojai gali įsirašyti ir perţiūrėti patogiu laiku 77
TV kanalų programas bei filmus.
RRT ataskaitos duomenimis, 2010 m. kovo pabaigoje TEO skaitmeninės televizijos rinkos dalis, skaičiuojant
vartotojus, sudarė 45,6 proc., o skaičiuojant pajamas – 39,9 procento. TEO bendros mokamų televizijos
paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus vartotojus, sudarė 17,9 procento. 2010 m. kovo 31 d. 100-ui
Lietuvos namų ūkių teko 16,9 mokamos skaitmeninės televizijos abonentų.
Daugiausia konsoliduotų TEO įmonių grupės pajamų iš informacinių technologijų paslaugų uţdirba
Bendrovės antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“, kuri teikia duomenų centrų ir informacinių sistemų
valdymo paslaugas vietos ir transnacionalinėms įmonėms.
Vasarį „Baltic Data Center“ pasirašė sutartį dėl IT pagalbos tarnybos „Service Desk“ paslaugų teikimo trims
„Carlsberg“ įmonių grupės bendrovėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Birţelį pradėjo veikti atnaujintas „Baltic
Data Center“ duomenų centras, kuriame pirmą kartą Vidurio ir Rytų Europoje pritaikyta serverių vėsinimo
technologija „KyotoCooling“.
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TEO įmonių grupės pajamas iš kitų paslaugų sudaro pajamos iš tokių ne telekomunikacijų paslaugų kaip
patalpų nuoma, baudos uţ anksčiau termino nutrauktas sutartis, UAB „Lintel“ kontaktų centrų ir kitos.
Per metus pajamos iš kontaktų centrų paslaugų padidėjo 6,5 proc., o pajamos iš kitų ne telekomunikacijų
paslaugų sumaţėjo 19,2 procento.
2010 m. kovą „Lintel“ pasiūlė naują paslaugą – galimybę nemokamai gauti išsamią ir nuolat atnaujinamą
informaciją apie įmones ir paslaugas telefonu 1808. Skambinantiesiems mokėti reikia tik uţ ryšio paslaugas
pagal operatoriaus taikomus tarifus.
Dėl nuolat populiarėjančios klientų aptarnavimo telefonu paslaugos, kurios apimtys vien per praėjusius metus
augo daugiau nei penktadaliu, UAB „Lintel“ plečia savo veiklą ir iki 2010 m. pabaigos ketina papildomai
įdarbinti maţdaug 200 klientų aptarnavimo specialistų.
2010 m. sausio-birţelio TEO įmonių grupės kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų terminuotų
vertybinių popierių ir paskolų, palyginti su 2009 m. to paties laikotarpio pajamomis, sumaţėjo 89,1 procento.
Kitas grynasis pelnas (nuostolis), gautas pardavus turtą ir iš valiutų kursų pokyčių, per metus sumaţėjo 103,1
procento.
Veiklos sąnaudos
2010 m. Bendrovė toliau grieţtai kontroliavo sąnaudas, nors tuo pačiu metu didino interneto ir televizijos
paslaugų vartotojų skaičių bei plėtojo IT paslaugas. 2010 m. pirmojo pusmečio įmonių grupės bendros veiklos
sąnaudos, palyginti su praėjusių metų sąnaudomis, buvo 1 proc. didesnės.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos sumaţėjo 10,3 procento. Per 2010 m. sausį-birţelį bendras TEO įmonių
grupės darbuotojų skaičius padidėjo 217 darbuotojų (daugiausia „Lintel“) – nuo 3 060 iki 3 277, o per metus
bendras darbuotojų skaičius padidėjo 165 darbuotojais. Visu etatu dirbančių TEO įmonių grupės darbuotojų
skaičius per metus padidėjo 102 darbuotojais.
Dėl didesnio tarptautinio tranzitinio srauto tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 13,7 proc., nors skambučių
baigimo Lietuvos tinkluose tarifai sumaţėjo.
Kitos sąnaudos padidėjo 4,6 proc. dėl televizijos ir IT paslaugų plėtros. Dėl didesnio televizijos paslaugų
vartotojų skaičiaus Bendrovė daugiau išleidţia įsigydama televizijos turinį bei galinę vartotojų įrangą, o DVB-T
siųstuvų tinklo plėtra lėmė didesnes TV programų retransliavimo DVB-T tinklais sąnaudas.
Veiklos rezultatai
Dėl sumaţėjusių pajamų, 2010 m. šešių mėnesių EBITDA sumaţėjo 16 proc., iki 160 mln. litų (2009 m. buvo
190 mln. litų). Tačiau EBITDA marţa vis tiek viršijo 40 proc. ir sudarė 41,2 proc. (2009 m. – 46,5 procento).
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumaţėjo 10,2 proc. ir 2010 m. sausį-birţelį sudarė 16,9 proc. (prieš
metus – 17,8 proc.) visų pajamų. Veiklos pelnas buvo 19,6 proc. maţesnis nei prieš metus, o veiklos pelno
marţa siekė 24,3 proc. (prieš metus – 28,6 procento).
2010 m. sausio-birţelio finansinės veiklos rezultatas grynąja verte taip pat buvo 42,8 proc. maţesnis nei prieš
metus dėl maţesnių rinkos palūkanų normų.
2010 m. pirmojo pusmečio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2009 m. to paties laikotarpio
pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 118 mln. litų, sumaţėjo 19,8 proc. ir sudarė 95 mln. litų.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas Lietuvoje padidėjo nuo 15 iki 20 proc., o nuo 2010 m.

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŢ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2010 M. BIRŢELIO 30 D.

7

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

sausio 1 d. sumaţėjo vėl iki 15 procentų.
Laikotarpio pelnas, palyginti su 2009 m. to paties laikotarpio pelnu – 92 mln. litų, sumaţėjo 9,1 proc. ir sudarė
84 mln. litų. Pelno marţa buvo 21,6 proc. (prieš metus – 22,5 procento).
Balansas ir pinigų srautai
Per 2010 m. sausį-birţelį visas TEO įmonių grupės turtas sumaţėjo 9,1 proc. daugiausia dėl 2009 m.
dividendų mokėjimo.
Dėl nusidėvėjimo ir amortizacijos visas ilgalaikis turtas sumaţėjo 2,6 proc. ir sudarė 65,8 proc. viso įmonių
grupės turto. Geguţę, vadovaujantis 2010 m. balandţio 26 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu, TEO akcininkams buvo išmokėti 163 mln. litų 2009 m. dividendų, t.y. 0,21 lito dividendų vienai
akcijai. Dėl to visas trumpalaikis turtas sumaţėjo 19,4 proc. ir sudarė 34,2 proc. viso turto, o vien tik pinigai,
terminuotos investicijos ir paskolos bankams vis tiek sudarė 21 proc. viso turto.
Dėl dividendų mokėjimo akcininkų nuosavybė sumaţėjo 7,8 proc., tačiau vis tiek sudarė 90,6 proc. viso turto.
2010 m. birţelio pabaigoje bendra paskolų suma, kurią daugiausia sudarė finansiniai įsipareigojimai, susiję su
patalpų nuoma, buvo 5,6 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 214 mln. litų. Grynosios skolos ir
akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 22,6 procento.
2010 m. pirmojo pusmečio grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2009 m. to paties
laikotarpio duomenimis, buvo 5 proc. didesni.
Per 2010 m. šešis mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 51 mln. litų. Daugiausia investuota į pagrindinio ir
šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (96 proc. arba 49 mln. litų). Likusi dalis investuota į informacinių sistemų
plėtrą (1 mln. litų) ir pastatų atnaujinimą (1 mln. litų). Kovą TEO atidarė naują Klientų aptarnavimo skyrių
Vilniuje.
Dėl dividendų mokėjimo pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2010 m. sausį–birţelį sumaţėjo 23 mln. litų.
Akcinis kapitalas ir akcininkai
TEO LT, AB akcinis kapitalas nekito nuo 1997 m. ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės
paprastųjų vardinių akcijų.
38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytos turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių
TEO LT, AB akcijų skaičius yra 776 817 518.
2010 m. balandţio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei
nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais
nuo 814 912 760 litų iki 776 817 518 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo maţinimo tikslas – Bendrovės savų
akcijų anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas maţinamas anuliuojant Bendrovės savas akcijas.
Vadovaujantis įstatymuose numatytais terminais ir sąlygomis, Bendrovės akcinis kapitalas bus sumaţintas
2010 m. antrąjį pusmetį.
Nuo 2000 m. Bendrovė vykdė Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) programą. Pagal šią programą
vienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Akcijos
buvo laikomos depozito banke „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005,
JAV.
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2010 m. kovo 25 d. Bendrovės valdyba nutarė nutraukti TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių
depozitoriumo pakvitavimų programą, įskaitant TDP išbraukimą iš prekybos Londono vertybinių popierių
birţoje. Nuo 2010 m. liepos 1 d. TEO nutraukė tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą, kuri buvo
vykdoma vadovaujantis 2000 m. birţelio 15 d. tuomet AB „Lietuvos telekomas“ (dabar – TEO LT, AB) ir
tuomet „Bankers Trust Company“ (dabar „Deutsche Bank Trust Company Americas“) depozito sutartimi.
Remiantis Valdybos sprendimu, Bendrovė nuo 2010 m. birţelio 30 d. išbraukė „Regulation S“ (ISIN kodas
US88074Q2075) ir „Rule 144A“ (ISIN kodas US88074Q1085) TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus
iš Oficialaus Jungtinės Karalystės listingavimo įstaigos sąrašo ir nutraukė prekybą „Regulation S“ (ISIN kodas
US88074Q2075) TEO tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių birţoje
(simbolis – TEOL).
2010 m. birţelio 30 d. duomenimis, 1 071 250 Bendrovės akcijų pagrindu buvo išleisti 107 125 tarptautiniai
depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 0,13 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Per 2010 m. balandį-birţelį
2 918 122 tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (tarp jų 2 539 683 TEO nuosavi TDP) buvo anuliuoti ir
iškeisti į paprastąsias registruotas akcijas. Pagal Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programos sąlygas,
uţdarius pakvitavimų programą, likę pakvitavimai bus parduoti, o įplaukos paskirstytos tokių pakvitavimų
savininkams.
TEO akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą
(simbolis – TEO1L), o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais iki 2010 m. birţelio 30 d. buvo prekiaujama
Londono vertybinių popierių birţoje (simbolis – TEOL).
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. balandţio 26 d., metu bendras TEO akcininkų
skaičius buvo 13 874.
TEO LT, AB akcininkai (2010 m. birţelio 30 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas
„Amber Teleholding A/S“*, c/o
„TeliaSonera Danmark A/S“,
Holmbladsgade 139, DK-2300
Copenhagen S, Denmark
(Danija), įmonės kodas
20758694

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius (vnt.)

Turima įstatinio
kapitalo dalis (%)

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

488 947 656

60,00

62,94

68,08

„TeliaSonera AB (publ)“*,
Stureplan 8, Stockholm, SE-106
63, Sweden (Švedija),įmonės
kodas 556103-4249

39 895 616

4,90

5,14

68,08

„East Capital Asset
Management AB“, Kungsgatan
33, Stockholm, SE-111 93,
Sweden (Švedija), kodas
556564-5370

45 648 261

5,60

5,88

-

TEO LT, AB, Savanorių pr. 28,
LT-03501 Vilnius, kodas
121215434 (nuosavos akcijos)

38 095 242

4,67

-

-
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Lietuvos valstybė, atstovaujama
VĮ Valstybės turto fondo,
Vilniaus g. 16,
LT-01507, Vilnius, kodas
110073154

3 584 385

0,44

0,46

-

Lietuvos valstybė, atstovaujama
Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Vasario 16-osios g.
15, LT-01514 Vilnius, kodas
188659752

362 630

0,04

0,05

-

Kiti akcininkai

198 378 970

24,35

25,53

-

IŠ VISO

814 912 760

100,00

100,00

-

PASTABA. * „Amber Teleholding A/S“ yra antrinė bendrovės „TeliaSonera AB (publ)“ įmonė.

Informacija apie prekybą TEO akcijomis 2010 m. sausį-birţelį vertybinių popierių birţoje „NASDAQ OMX
Vilnius“:
Atidarymo
kaina (Lt)

Maţiausia
kaina (Lt)

Didţiausia
kaina (Lt)

Uţdarymo
kaina (Lt)

Vidutinė kaina
(Lt)

Apyvarta
(vnt.)

Apyvarta
(Lt)

1,86

1,84

2,47

2,04

2,22

39 598 959

88 063 578

Informacija apie prekybą Bendrovės TDP 2010 m. sausį-birţelį Londono vertybinių popierių birţoje:
Atidarymo
kaina (USD)

Maţiausia
kaina (USD)

Didţiausia
kaina (USD)

Uţdarymo
kaina (USD)

Vidutinė kaina
(USD)

Apyvarta
(vnt.)

Apyvarta (USD)

7,78

6,75

9,91

7,24

8,33

0

0

2010 m. birţelio 31 d. TEO rinkos kapitalizacija buvo 1662 mln. litų.
Kita esminė informacija
2010 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripaţino TEO LT, AB didelę
įtaką turinčiu ūkio subjektu skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) transliacijų perdavimo paslaugų,
skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo daţnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO
LT, AB, rinkoje. Bendrovė turi du nacionalinius skaitmeninės antţeminės televizijos siųstuvų tinklus. Iš viso
Lietuvoje veikia keturi nacionaliniai DVB-T siųstuvų tinklai. Vienu tinklu transliuojama 10 televizijos programų.
2010 m. kovą TEO LT, AB valdybos pirmininkas Håkan Dahlström išrinktas UAB „Omnitel“ valdybos nariu.
„TeliaSonera AB (publ)“ turi 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų.
2010 m. balandį TEO su UAB „Nekilnojamojo turto gama“ pasirašė patalpų, esančių Vilniuje, Lvovo g. 25,
nuomos sutartį ir planuoja iki 2010 m. pabaigos perkelti Bendrovės pagrindinę buveinę iš Savanorių pr. 28 į
Lvovo g. 25.
2010 m. balandţio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotus 2009 m.
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius; iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 163 132 tūkst. litų
2009 m. dividendams mokėti, t.y. 0,21 lito dividendų vienai akcijai; 2009 m. tantjemoms septyniems valdybos
nariams skirti 378 tūkst. litų; išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone; anuliuoti
Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo
814 912 760 litų iki 776 817 518 litų bei atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus; vietoj nuo 2010 m. balandţio
26 d. atsistatydinusio valdybos nario Anders Gylder į Valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Malin
Frenning.
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2010 m. birţelį Valdyba nutarė Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai išrinkti šiuos
Bendrovės valdybos narius: Håkan Dahlström, Malin Frenning ir Lars Ohnemus (nepriklausomas Valdybos
narys).
2010 m. birţelį valdyba nutarė perleisti Bendrovės įsteigtos ir jai vienai priklausančios viešosios įstaigos „TEO
sportas“ dalininko (savininko) teises viešajai įstaigai „Vici Sport“. „TEO sportas“ rėmė TEO moterų krepšinio
komandą. Bendrovė dar 2010 m. vasarį informavo, kad neberems moterų krepšinio komandos nuo kito
sezono, kuris prasidės 2010 m. rudenį.
Taip pat valdyba nutarė įsteigti viešąją įstaigą Bendrovės Ryšių istorijos muziejui Kaune valdyti. 2010 m.
liepos 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruota viešoji įstaiga „Ryšių istorijos muziejus“, kurios vienintelis
steigėjas ir savininkas yra TEO LT, AB.
Valdymo organų nariai
Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir
generalinis direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai (2010 m. birţelio 30 d. duomenys):
Turimų TEO akcijų
skaičius

Vardas, pavardė

Pareigos valdyboje

Darbovietė

Håkan Dahlström

Valdybos pirmininkas,
Atlyginimų komiteto narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Mobiliojo ryšio
paslaugų verslo srities prezidentas

-

Malin Frenning

Valdybos narė,
Atlyginimų komiteto narė

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities vadovo
pavaduotoja

-

Valdybos narys

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities tinklo vadovas

-

Valdybos narys,
Audito komiteto pirmininkas

„TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities verslo
kontrolės viceprezidentas

-

Tiia Tuovinen

Valdybos narė,
Audito komiteto narė

„TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities
generalinė patarėja teisės klausimais bei
Nekilnojamo turto ir turto planavimo
Suomijoje viceprezidentė

-

Lars Ohnemus

Valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

„Baltic Property Trust Partner Services
A/S” (Danija) generalinis direktorius;
Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir
Kopenhagos verslo mokyklos (Danija)
vizituojantis asocijuotas profesorius

-

Valdybos narys,
Audito komiteto narys

Investicinių fondų „Amber Trust I“ ir „Amber
Trust II“ (Liuksemburgas) patarėjas

UAB „Profinance“,
kurios 50 proc. akcijų
turi M. Česnavičius,
valdo 45 000 TEO
akcijų

Ove Alm
Joakim
Sundström

Martynas
Česnavičius

Remiantis vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso
nuostatomis, visi Valdybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatiniais Valdybos nariais), o
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Larsas Ohnemus ir Martynas Česnavičius laikomi nepriklausomais Valdybos nariais. Informacija apie
Valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete adresu
www.teo.lt.
Administracijos nariai:
Pareigos Bendrovėje

Arūnas Šikšta

Generalinis direktorius

Darius
Gudačiauskas

Pardavimo ir klientų
aptarnavimo tarnybos
vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“
valdybos pirmininkas

-

Nerijus
Ivanauskas

Paslaugų plėtros ir
rinkodaros tarnybos vadovas
ir generalinio direktoriaus
pavaduotojas

-

-

Darius Didţgalvis

Tinklo technologijų tarnybos
vadovas ir generalinio
direktoriaus pavaduotojas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic
Data Center“ valdybos pirmininkas;
UAB „Baltic Data Center“ antrinės įmonės
UAB „Interdata“ valdybos narys

-

Finansų tarnybos vadovas

TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Baltic
Data Center“ valdybos narys

-

Giedrius Vegys

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje
VšĮ VU Tarptautinės verslo mokyklos tarybos
narys ir lektorius; „Big Brothers Big Sisters
International“ (JAV, Filadelfija) valdybos
narys

Turimų TEO akcijų
skaičius

Vardas, pavardė

-
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Balandis-birţelis
Pastaba

Sausis-birţelis

2010 m.

2009 m.

2010 m.

2009 m.

195 003

203 647

386 997

408 864

240

2 577

663

6 093

Su darbuotojais susijusios sąnaudos

(38 532)

(39 566)

(77 407)

(86 278)

Tinklų sujungimo sąnaudos

(31 999)

(26 527)

(58 557)

(51 522)

Kitos veiklos sąnaudos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės
sumaţėjimas

(46 440)

(44 574)

(92 087)

(88 020)

(32 511)

(35 399)

(65 398)

(72 838)

(95)

390

(25)

816

45 666

60 548

94 186

117 115

Finansinės veiklos pajamos

346

577

817

1 633

Finansinės veiklos sąnaudos

(38)

(273)

(93)

(367)

Finansinės veiklos grynosios sąnaudos/pajamos

308

304

724

1 266

45 974

60 852

94 910

118 381

(5 470)

(12 426)

(11 357)

(26 492)

40 504

48 426

83 553

91 889

-

-

-

-

40 504

48 426

83 553

91 889

40 504

48 426

83 553

91 889

-

-

-

-

0,052

0,062

0,108

0,118

Pajamos
Kitos pajamos

3

Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos pelnas

Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis

8

Laikotarpio pelnas
Kitos bendrosios pajamos:
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos
Bendrųjų pajamų uţ laikotarpį iš viso
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:
Patronuojančios įmonės akcininkams
Maţumos daliai

Vienai akcijai tenkantis pelnas (litais vienai akcijai)

9
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KONSOLIDUOTAS BALANSAS

Pastaba
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Nematerialusis turtas
Investicinis turtas
Prekybos ir kitos gautinos sumos

3
3
4

Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis
Investicijos, laikomos iki išpirkimo
Paskolos bankams
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turto iš viso
NUOSAVYBĖ
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės
akcininkams
Akcinis kapitalas
Nuosavos akcijos
Įstatymo numatytas rezervas
Nepaskirstytas pelnas
Nuosavybės iš viso

6

ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Paskolos
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
Subsidijos
Ateinančio laikotarpio pajamos ir sukaupti įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti
įsipareigojimai
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai
Paskolos
Atidėjiniai
Įsipareigojimų iš viso
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso

7

2010-06-30

2009-12-31

641 203
32 481
10 794
3 783
688 261

651 712
37 076
10 794
7 343
706 925

7 724
121 856
8 765
10 001
50 091
159 119
357 556
1 045 817

5 528
111 230
19 792
100 561
24 738
181 943
443 792
1 150 717

814 913
(120 000)
81 499
170 643
947 055

814 913
(120 000)
81 499
250 222
1 026 634

4 674
6 680
159
5 444
16 957

5 121
6 551
560
3 828
16 060

75 743
266
959
4 837
81 805
98 762
1 045 817

100 854
277
1 042
5 850
108 023
124 083
1 150 717
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ
Likutis 2009 m. sausio 1 d.

Įstatinis
kapitalas

Nuosavos
akcijos

814 913

(120 000)

Įstatymų
numatytas
rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Nuosavybės
iš viso

81 499

259 818

1 036 230

Grynasis pelnas

-

-

-

91 889

91 889

Pripaţintų bendrųjų pajamų
uţ laikotarpį iš viso

-

-

-

91 889

91 889

Išmokėti dividendai uţ 2008 m.

-

-

-

(178 668)

(178 668)

Likutis 2009 m. birţelio 30 d.

814 913

(120 000)

81 499

173 039

949 451

Likutis 2010 m. sausio 1 d.

814 913

(120 000)

81 499

250 222

1 026 634

Grynasis pelnas

-

-

-

83 553

83 553

Pripaţintų bendrųjų pajamų
uţ laikotarpį iš viso

-

-

-

83 553

83 553

Išmokėti dividendai uţ 2009 m.

-

-

-

(163 132)

(163 132)

Likutis 2010 m. birţelio 30 d.

814 913

(120 000)

81 499

170 643

947 055
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Sausis-birţelis
2010 m.
2009 m.
Įprastinė veikla
Laikotarpio pelnas
Pelno mokestis
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumaţėjimas
Kitas pelnas ir nuostoliai
Palūkanų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kiti nepiniginiai sandoriai

83 553
11 357
65 398
25
(1 479)
119
271

91 889
26 492
72 838
(816)
(7 726)
135
(122)

Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus dukterinių įmonių įsigijimo ir
pardavimo efektą):
Atsargos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos

(2 196)
(7 045)
(6 020)
143 983

2 589
(2 583)
(25 322)
157 374

Sumokėtos palūkanos
Gautos palūkanos
Sumokėtas pelno mokestis
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos

(119)
2 086
(1 762)
144 188

(135)
1 633
(21 534)
137 338

(68 064)
125
(187 561)

(90 042)
998
(289 999)

252 149
(3 351)

346 976
(32 067)

(529)
(163 132)
(163 661)

(413)
(178 668)
(179 081)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)

(22 824)

(73 810)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas
Laikotarpio pradţioje
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumaţėjimas)
Laikotarpio pabaigoje

181 943
(22 824)
159 119

149 898
(73 810)
76 088

Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, įsigijimas, paskolų bankams suteikimas
Investicijų, laikomų iki išpirkimo, pardavimas, paskolų bankams
atgavimas
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinei veiklai
Finansinė veikla
Grąţintos paskolos
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
1

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas
Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. birţelio 30 d., yra
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų –
pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų
pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2009 metų finansines ataskaitas.
Pateikimo valiuta yra litas. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais litų, jei nenurodyta
kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinių sąnaudų konvencija.
Šios finansinės ataskaitos uţ laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. birţelio 30 d., yra neaudituotos. Metinių
finansinių ataskaitų uţ iki 2009 m. gruodţio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB
„PricewaterhouseCoopers”.

2

Informacija apie segmentus
Bendrovės vadovybė vertina veiklą iš Grupės perspektyvos bei atskirai vertina Bendrovės ir kiekvienos
dukterinės įmonės veiklos rezultatus. Bendrovės ir jos dukterinių įmonių veiklos rezultatus vadovybė
vertina remdamasi grynojo pelno rodikliu.
Bendrovės vykdoma veikla yra segmentas, kuris tenkina TFAS Nr. 8 numatytas kiekybines ribas, ir jis
ataskaitose pateiktas kaip Plačiajuosčio ryšio paslaugų segmentas. Šis segmentas naudoja nacionalinį
fiksuotojo ryšio tinklą fiksuotosios balso telefonijos, plačiajuosčio ryšio ir duomenų perdavimo,
televizijos bei susijusioms pridėtinės vertės paslaugoms teikti.
Bendrovės dukterinės įmonės netenkina TFAS Nr. 8 numatytų kiekybinių ribų. Dukterinių įmonių
rezultatai yra sujungti ir atskleisti stulpelyje „Kitas segmentas“. Kiekvienos dukterinės įmonės veikla
aprašyta 5-oje pastaboje.
Plačiajuosčio
ryšio segmentas
Sausis-birţelis
2010 m.
2009 m.

Kitas
segmentas
Sausis-birţelis
2010 m. 2009 m.

Eliminavimai
Sausis-birţelis
2010 m. 2009 m.

Grupė iš viso
Sausis-birţelis
2010 m. 2009 m.

(27 272) (28 448)

386 997 408 864

Segmento pajamos
Pajamos tarp
segmentų
Pajamos iš išorės
klientų

369 254

396 804

45 015 40 508

(4 981)

(5 440)

(22 291) (23 008)

27 272

28 448

364 273

391 364

22 724 17 500

-

-

Laikotarpio pelnas

86 618

106 267

1 017 693

1 024 716

Turto iš viso

4 992

1 667

(8 057) (16 045)

83 392 96 129

(55 268) (86 224)

-

-

386 997 408 864
83 553

91 889

1 045 817 1 034 621
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3

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
Materialusis
turtas

Nematerialusis
turtas

Likutinė vertė 2008 m. gruodţio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

669 413
51 452
206
(596)
67 094

41 792
1 042
1
5 744

Likutinė vertė 2009 m. birţelio 30 d.

652 969

37 091

Likutinė vertė 2009 m. gruodţio 31 d.
Įsigijimai
Perleidimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
Nusidėvėjimas ir amortizacija

651 712
50 696
245
(549)
60 411

37 076
557
(165)
4 987

Likutinė vertė 2010 m. birţelio 30 d.

641 203

32 481

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2009 m. birţelio 30 d.

Šeši mėnesiai, pasibaigę 2010 m. birţelio 30 d.

4

Investicinis turtas
2010 m. birţelio 30 d. Grupė kaip investicinį turtą apskaitė nebaigtą statybą, kuri buvo perklasifikuota
iš parduoti skirto turto grupės 2009 metų pabaigoje.

5

Investicijos į dukterines įmones
Dukterinės įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:

Dukterinė
įmonė

Nuosavybės dalis (%)
2010 m.
2009 m.
Įsteigimo šalis birţelio 30 d. gruodţio 31 d.

UAB „Lintel“

Lietuva

100%

100%

Teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei
Kontaktų centro paslaugas.

UAB „Baltic
Data Center“

Lietuva

100%

100%

Ši dukterinė įmonė teikia informacijos
technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei
ir trečiosioms šalims.

UAB
„Interdata“

Lietuva

100%

100%

UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė,
teikianti interneto svetainių prieglobos (angl.
webhosting) paslaugas.

UAB „Hosting“

Lietuva

100%

100%

Interneto svetainių prieglobos paslaugas
teikianti UAB „Interdata“ dukterinė įmonė.

„Baltic Data
Center SIA“

Latvija

100%

100%

Nevykdanti veiklos UAB „Baltic Data Center“
dukterinė įmonė.

Veikla
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UAB
„Kompetencijos
ugdymo
centras“

Lietuva

100%

100%

Nevykdanti veiklos dukterinė įmonė, kuri teikė
mokymo ir konsultacijų paslaugas.

UAB „Verslo
investicijos„

Lietuva

100%

100%

Dukterinė įmonė, įsigyta įgyvendinti investicinį
projektą.

VšĮ „TEO
Sportas“

Lietuva

100%

100%

Ši ne pelno organizacija rėmė moterų
krepšinio komandą. 2010 m. birţelį Valdyba
leido parduoti šią įmonę nesusijusiai šaliai.

Įstatinis akcinis kapitalas ir nuosavos akcijos
Įstatinį akcinį kapitalą sudaro 814 912 760 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1
litui. Visos akcijos yra visai apmokėtos.
Grupė traktuoja Bendrovės turimas Bendrovės akcijas kaip nuosavas akcijas ir 2010 m. birţelio 30 d.
Grupės balanse jų pirkimo kaina, lygi 120 mln. Lt, buvo išskaičiuota tiesiai iš akcininkų nuosavybės.
2010 m. balandţio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei
nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą
38 095 242 litais nuo 814 912 760 litų iki 776 817 518 litų. 2010 m. birţelio 30 d. įstatinis kapitalas dar
nebuvo sumaţintas.

7

Atidėjiniai
2009 m. gruodţio 31 d. Grupė ir Bendrovė suformavo atidėjinius restruktūrizavimo sąnaudoms.
Restruktūrizavimo atidėjiniai apima darbuotojams išmokamas kompensacijas dėl planuojamo
Bendrovės restruktūrizavimo.
Atidėjinių restruktūrizavimo sąnaudoms panaudojimas 2010 m. sausį-birţelį:

8

Likutis 2009 m. gruodţio 31 d.
Suformuoti atidėjiniai
Panaudoti atidėjiniai

5 850
1 013

Likutis 2010 m. birţelio 30 d.

4 837

Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos uţ laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno
mokestį.
2010 metų pelnas apmokestinamas 15 proc. (2009 m. – 20 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal
Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Naują pelno mokesčio tarifą, kuris sudaro 15 proc.,
Lietuvos Seimas nustatė 2009 m. gruodţio 28 dieną.

9

Vienai akcijai tenkantis pelnas
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas, dalijant grynąjį laikotarpio pelną
(nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių
priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumaţintas pelnas vienai akcijai
yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas.
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Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis (tūkstančiais) uţ laikotarpį, pasibaigusį 2010 m.
birţelio 30 d., apskaičiuotas taip: iš 814 913 (paprastųjų vardinių akcijų) atėmus 38 095 (nuosavas
akcijas) gaunama 776 818. Svertinis išleistų paprastųjų vardinių akcijų vidurkis uţ laikotarpį,
pasibaigusį 2009 m. birţelio 30 d., buvo toks pat, t.y. 776 818.
Sausis-birţelis
2010 m.
Grynasis pelnas
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)
Vienai akcijai tenkantis pelnas (Lt)

10

2009 m.

83 553

91 889

776 818

776 818

0,108

0,118

Vienai akcijai tenkantys dividendai
2010 m. balandţio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus uţ 2009 m.
gruodţio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstoma ir 2010 m. geguţę išmokėta suma sudarė 163 132
tūkst. litų arba 0,21 lito vienai akcijai.

11

Sandoriai su susijusiomis šalimis
Grupė yra kontroliuojama įmonės „TeliaSonera AB (publ)“, kuriai tiesiogiai priklauso 4,90 proc., o
netiesiogiai per dukterinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ – 60 proc. Bendrovės akcijų. Iš viso,
Grupės vadovaujanti pagrindinė įmonė „TeliaSonera AB (publ)“ valdo 64,90 proc. Bendrovės akcijų.
Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:
Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „TeliaSonera AB (publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Sausis-birţelis
2010 m.

2009 m.

Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso

20,320
20,320

22,279
22,279

Turto pirkimas
Paslaugų pirkimas
Turto ir paslaugų pirkimas iš viso

14,059
14,059

10
15,758
15,768

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto/paslaugų pardavimo/pirkimo sandoriais su „TeliaSonera AB
(publ)“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:
Birţelio 30 d.
2010 m.

2009 m.

Gautinos sumos iš susijusių šalių
Sukauptos pajamos iš susijusių šalių
Gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš susijusių šalių iš viso

2,096
3,218
5,314

2,281
2,083
4,364

Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Sukauptos sąnaudos susijusioms šalims
Mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų susijusioms šalims iš viso

1,075
128
1,203

1,666
195
1,861
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KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

Patvirtinta Valdybos
2010 m. liepos 16 d.

Ataskaitinis laikotarpis
2010 m. sausis-birţelis
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisinė forma
Įregistravimo data
Registro tvarkytojas
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Interneto adresas

TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“)
akcinė bendrovė
1992 m. vasario 6 d.
Valstybės įmonė Registrų centras
121215434
Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva
1511, (8 5) 262 15 11
(8 5) 212 66 65
www.teo.lt

Pagrindinės veiklos pobūdis
TEO LT, AB įmonių grupė yra didţiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja,
siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas gyventojams ir verslui. TEO įmonių grupė yra
„TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis. „TeliaSonera“ teikia telekomunikacijų paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse,
Ispanijoje, sparčiai augančiose Eurazijos, tarp kurių yra Rusija ir Turkija, valstybėse.
TEO vizija – tavo geriausias partneris bendraujant su nuolat kintančiu pasauliu. Pasitelkdami moderniausiais
technologijas, suteikiame savo klientams galimybę pasiekti ţmones, ţinias ir pramogas. TEO misija – kurti vertę
akcininkams ir klientams, teikiant profesionalias ir kokybiškas telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas.
Bendrovė kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripaţinta didelę įtaką turinčiu
operatoriumi šiose rinkose:
- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus,
fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio;
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- skambučių uţbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;
- didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės
vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, paslaugų;
- didmeninės maţos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų linijų galinių
segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje;
- skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams
vartotojams teikti, kai radijo daţnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO LT, AB.
Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB (publ)“ valdo 100 proc. „Omnitel“ akcijų, tai TEO
yra pripaţinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių uţbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio
tinkle.
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2010 m. birţelio 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (įregistruota 1992 m. vasario 6 d., įmonės
kodas: 121215434, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT03501 Vilnius, tel.: 1511, (8 5) 262 15 11, faks.: (8 5) 212 66 65, interneto adresas: www.teo.lt) ir antrinės įmonės:

Įmonės
pavadinimas
UAB „Lintel“

Įregistravimo data,
registro tvarkytojo
pavadinimas
1992 m. liepos 27 d.,
kodas 110401957,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB „Baltic Data
Center“

2001 m. gruodţio 17 d.,
kodas 125830791,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB
„Kompetencijos
ugdymo centras“

1995 m. liepos 5 d.,
kodas 134517169,
Valstybės įmonė
Registrų centras
2008 m. lapkričio 13 d.,
kodas 302247778,
Valstybės įmonė
Registrų centras
1998 m. balandţio 28 d.,
kodas 124366950,
Valstybės įmonė
Registrų centras

UAB „Verslo
investicijos“

VšĮ „TEO sportas“

Kontaktiniai duomenys
J. Galvydţio g. 7/Ţygio g. 97,
LT-08222 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 8301,
faks. (8 5) 278 3322,
www.lintel.lt
Ţirmūnų g. 141,
LT-09128 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 274 8360,
faks. (8 5) 278 3399,
www.bdc.lt
Palangos g. 4, III aukštas
LT-01117 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 7214,
faks. (8 5) 231 3444
Jogailos g. 9A / A.Smetonos g 1,
LT-01116, Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 7330,
faks. (8 5) 278 3613
Savanorių pr. 28,
LT-03116 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 236 8792,
faks. (8 5) 231 3650

TEO tenkanti
įmonės kapitalo
dalis (%)
100,00

TEO tenkanti
balsų dalis
(%)
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

--

100,00

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos,
interneto, skaitmeninės televizijos, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat
priklauso interneto vartai www.zebra.lt.
UAB „Lintel“ yra didţiausia pagal verslo apimtis ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų centro paslaugų
teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet atsiliepia į 14 milijonų skambučių. Privatiems klientams „Lintel“ teikia „Informacijos
telefonu 118“, „Pagalbos kompiuterių vartotojams telefonu 1518“ paslaugas bei nuotolinio klientų aptarnavimo
sprendimus ir telerinkodaros paslaugas verslo klientams.
UAB „Baltic Data Center“ – duomenų centrų ir informacinių sistemų valdymo lyderė Baltijos šalyse. Įmonė teikia
profesionalias duomenų centrų, kompiuterinių darbo vietų bei verslo valdymo sistemų prieţiūros ir plėtros paslaugas.
2009 m. lapkričio 30 d. UAB „Baltic Data Center“ įsigijo 100 proc. UAB „Interdata“ akcijų. UAB „Interdata“ yra viena iš
Lietuvos interneto svetainių prieglobos (angl. hosting) paslaugų teikimo lyderių. UAB „Interdata” taip pat turi antrinę
įmonę UAB „Hosting“. „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu
veiklos nevykdo.
Iki 2009 m. birţelio UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikė konsultavimo ir mokymo paslaugas. 2008 m. gruodį TEO
įsigijo 100 proc. įsteigtos naujos įmonės UAB „Verslo investicijos“ akcijų. Įmonė „Verslo investicijos“ įsigyta investiciniam
projektui įgyvendinti.
2010 m. vasarį Bendrovė pranešė, kad neberems TEO moterų krepšinio komandos nuo kito sezono, kuris prasidės 2010
m. rudenį. Daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionatų nugalėtoją TEO rėmė per viešąją įmonę
„TEO sportas“. 2010 m. birţelį TEO LT, AB valdyba nutarė perleisti Bendrovės įsteigtos ir jai vienai priklausančios
viešosios įstaigos „TEO sportas“ dalininko (savininko) teises su Bendrove nesusijusiam asmeniui – viešajai įstaigai „Vici
Sport“.
TEO LT, AB filialų ar atstovybių neturi.
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Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2000 m. gruodţio 1 d. Bendrovė ir AB SEB bankas (kodas: 112021238, adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius)
pasirašė sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.
Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
Į vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį sąrašą įtraukti šie TEO LT, AB vertybiniai popieriai (simbolis
– TEO1L):
Akcijų skaičius
Bendra nominali
Akcijų rūšis
(vnt.)
Nominali vertė (Lt)
vertė (Lt)
Emisijos kodas
Paprastosios vardinės akcijos

814 912 760

1

814 912 760

LT0000123911

Iki 2010 m. birţelio 30 d. 32 596 510 Bendrovės tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (1 TDP lygus 10 PVA) buvo
įtraukta į Oficialųjį Jungtinės Karalystės vertybinių popierių registravimo įstaigos sąrašą (Official List of the UK Listing
Authority) ir jais buvo galima prekiauti Londono vertybinių popierių birţos tarptautinėje pagrindinėje rinkoje (The
International Main Market of the London Stock Exchange). Bendrovės simbolis Londono vertybinių popierių birţoje –
TEOL. Bendrovės TDP taip pat buvo galima prekiauti „Nasdaq Stock Market Inc.“ „PORTAL“ rinkoje.
2010 m. kovo 25 d. Bendrovės valdyba nutarė nutraukti TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo
pakvitavimų programą, įskaitant TDP išbraukimą iš prekybos Londono vertybinių popierių birţoje. Nuo 2010 m. liepos
1 d. TEO nutraukė tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą, kuri buvo vykdoma vadovaujantis 2000 m. birţelio
15 d. tuomet AB „Lietuvos telekomas“ (dabar – TEO LT, AB) ir tuomet „Bankers Trust Company“ (dabar „Deutsche Bank
Trust Company Americas“) depozito sutartimi.
Vadovaujantis Valdybos sprendimu Bendrovė nuo 2010 m. birţelio 30 d. išbraukė „Regulation S“ (ISIN kodas
US88074Q2075) ir „Rule 144A“ (ISIN kodas US88074Q1085) TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus iš Oficialaus
Jungtinės Karalystės listingavimo įstaigos sąrašo ir nutraukė prekybą „Regulation S“ (ISIN kodas US88074Q2075) TEO
tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių birţoje (simbolis – TEOL).
Bendrovės antrinių įmonių vertybiniais popieriais viešai nėra prekiaujama, nes antrinės įmonės yra uţdarosios akcinės
bendrovės ir visos jų akcijos priklauso Bendrovei.
Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus
Bendros TEO įmonių grupės 2010 m. šešių mėnesių pajamos buvo 387 mln. litų ir, palyginti su 2009 m. šešių mėnesių
pajamomis – 409 mln. litų, sumaţėjo 5,3 procento.
2010 m. šešių mėnesių EBITDA sumaţėjo 16 proc., iki 160 mln. litų (2009 m. buvo 190 mln. litų). Tačiau EBITDA marţa
vis tiek viršijo 40 proc. ir sudarė 41,2 proc. (2009 m. – 46,5 procento).
2010 m. pirmojo pusmečio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2009 m. to paties laikotarpio pelnu,
neatskaičiavus pelno mokesčio – 118 mln. litų, sumaţėjo 19,8 proc. ir sudarė 95 mln. litų.
Laikotarpio pelnas, palyginti su 2009 m. to paties laikotarpio pelnu – 92 mln. litų, sumaţėjo 9,1 proc. ir sudarė 84 mln.
litų. Pelno marţa buvo 21,6 proc. (prieš metus – 22,5 procento).
Daugiau informacijos apie Bendrovės 2010 m. šešių mėnesių veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta TEO LT, AB
konsoliduotose tarpinėse finansinėse ataskaitose uţ laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. birţelio 30 d.
Informacija apie susijusių šalių sandorius
Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis yra pateikta TEO LT, AB konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų uţ
laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. birţelio 30 d., 11-oje pastaboje.
Vadovaujantis ES patvirtintais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais su TEO LT, AB susijusiomis šalimis
laikomos Bendrovės antrinės įmonės, „TeliaSonera AB (publ)“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės vadovybė. Su TEO
LT, AB įmonių grupe susijusiomis šalimis laikomos „TeliaSonera AB (publ)“ įmonių grupės įmonės bei Bendrovės
vadovybė. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
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Bendrovė ir jos antrinės įmonės viena kitai teikia telekomunikacijų, kontaktų centrų, informacinių technologijų ir kitas
paslaugas. Bendrovės antrinės įmonės neturi TEO LT, AB akcijų.
TEO ir TEO įmonių grupė yra tiesiogiai ir netiesiogiai per didţiausią Bendrovės akcininką „Amber Teleholding A/S“, kuris
yra antrinė „TeliaSonera AB (publ)“ įmonė, susijusios su „TeliaSonera“ įmonių grupe, teikiančia telekomunikacijų
paslaugas 20-čiai pasaulio šalių. Pagrindiniai TEO įmonių grupės telekomunikacijų paslaugų pirkėjai ir teikėjai yra UAB
„Omnitel“ (Lietuva), „TeliaSonera International Carrier“ (Švedija), „Elion Ettevotted AS“ (Estija), LMT (Latvija),
„TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija).
Rizikų valdymas
Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su TEO LT, AB veikla:
- Bendrovės veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai,
- kitų telekomunikacijų rinkos dalyvių konkurencija,
- naujų Bendrovės sukurtų paslaugų priėmimas rinkoje,
- uţsienio valiutų kurso svyravimas,
- bendra Lietuvos Respublikos ekonomikos būklė,
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės norminių aktų keitimas,
- apskaitos ir mokesčių sistemos reglamentavimo pokyčiai,
- 2010 m. birţelio 30 d. visos TEO įmonių grupės paskolos (finansiniai įsipareigojimai) sudarė 5,6 mln. litų.
Vykdydama savo veiklą, Bendrovė ir įmonių grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis: rinkos rizika, kuri apima
uţsienio valiutų kurso riziką bei pinigų srautų ir palūkanų normos riziką, kredito rizika ir likvidumo rizika. Įmonių grupės
bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumaţinti galimą
neigiamą poveikį įmonių grupės finansiniams veiklos rezultatams.
Finansinės rizikos valdymą atlieka įmonių grupės iţdo padalinys pagal Valdybos patvirtintą politiką. Įmonių grupės iţdo
padalinys identifikuoja ir įvertina finansines rizikas glaudţiai dirbdamas su atskirais įmonių grupės padaliniais. Valdyba
raštu nustato bendrus rizikos valdymo principus bei politiką, apimančią specifines sritis, tokias kaip uţsienio valiutų kursų
svyravimo, palūkanų normų ir kredito riziką bei laisvų lėšų investavimą.
Informacija apie Bendrovės finansinės rizikos valdymą yra pateikta TEO LT, AB Finansinių ataskaitų uţ 2009 m. gruodţio
31 d. pasibaigusius metus 3-ioje pastaboje.
Planai ir prognozės
2010 m. TEO didţiausią dėmesį skiria tolesnei naujos kartos tinklo plėtrai ir tęsia pajamų diversifikavimą, svarbiausių
prioritetų sąraše lieka paslaugų kokybės gerinimas ir sąnaudų kontrolė. Sparčiai plėtodama skaitmeninės televizijos
paslaugas, TEO labai prisideda prie Lietuvos perėjimo nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos transliacijų.
2010 m. ilgalaikės investicijos yra skiriamos sparčiai šviesolaidinio prieigos tinklo plėtrai, paslaugų kokybės gerinimui ir
skaitmeninės televizijos paslaugų plėtrai.
Tyrimų ir plėtros veikla
2010 m. Bendrovė neįgyvendina didelių tyrimų ir plėtros projektų, išskyrus nuolatinę paslaugų plėtrą bei tobulinimą.
Informacija apie akcinį kapitalą ir akcininkus
TEO LT, AB akcinis kapitalas nekito nuo 1997 m. ir jį sudaro 814 912 760 vieno lito nominalios vertės paprastųjų vardinių
akcijų.
38 095 242 akcijos yra Bendrovės nuosavos akcijos, kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos
turtinės ir neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra
776 817 518.
2010 m. balandţio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise
priklausiančias 38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais nuo 814 912 760 litų iki
776 817 518 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo maţinimo tikslas – Bendrovės savų akcijų anuliavimas. Bendrovės įstatinis
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kapitalas maţinamas anuliuojant Bendrovės savas akcijas. Vadovaujantis įstatymuose numatytais terminais ir sąlygomis
Bendrovės akcinis kapitalas bus sumaţintas 2010 m. antrąjį pusmetį.
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių birţos „NASDAQ OMX Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis TEO1L).
Nuo 2000 m. Bendrovė vykdė Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) programą. Pagal šią programą vienas
tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas buvo lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Akcijos buvo laikomos
depozito banke „Deutsche Bank Trust Company Americas“, 60 Street, Niujorkas, NY 10005, JAV.
2010 m. kovo 25 d. Bendrovės valdyba nutarė nutraukti TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių depozitoriumo
pakvitavimų programą, įskaitant TDP išbraukimą iš prekybos Londono vertybinių popierių birţoje. Nuo 2010 m. liepos
1 d. TEO nutraukė tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą, kuri buvo vykdoma vadovaujantis 2000 m. birţelio
15 d. tuomet AB „Lietuvos telekomas“ (dabar – TEO LT, AB) ir tuomet „Bankers Trust Company“ (dabar „Deutsche Bank
Trust Company Americas“) depozito sutartimi.
Remiantis Valdybos sprendimu, Bendrovė nuo 2010 m. birţelio 30 d. išbraukė „Regulation S“ (ISIN kodas
US88074Q2075) ir „Rule 144A“ (ISIN kodas US88074Q1085) TEO tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus iš Oficialaus
Jungtinės Karalystės listingavimo įstaigos sąrašo ir nutraukė prekybą „Regulation S“ (ISIN kodas US88074Q2075) TEO
tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais Londono vertybinių popierių birţoje (simbolis – TEOL).
2010 m. birţelio 30 d. duomenimis, 1 071 250 Bendrovės akcijų pagrindu buvo išleisti 107 125 tarptautiniai
depozitoriumo pakvitavimai. Tai sudaro 0,13 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Per 2010 m. sausį-birţelį 2 944 541
tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas (tarp jų 2 539 683 TEO nuosavi TDP) buvo anuliuotas ir iškeistas į paprastąsias
registruotas akcijas. Pagal Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programos sąlygas, uţdarius pakvitavimų programą,
likę pakvitavimai bus parduoti, o įplaukos paskirstytos tokių pakvitavimų savininkams.
Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas
2000 m. birţelio 12 d. per viešąjį Bendrovės akcijų pardavimą tuo metu Bendrovės antrinės įmonės UAB „Lintel“ antrinė
įmonė UAB „Lintkom“ įsigijo 12 698 412 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų (vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,15 lito) ir
2 539 683 Bendrovės tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus (vieno pakvitavimo įsigijimo kaina – 7,875 JAV dol.)
(vienas Bendrovės TDP lygus 10 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų). Iš viso UAB „Lintkom“ turėjo 4,67 proc.
Bendrovės akcinio kapitalo.
2002 m. rugsėjį Bendrovė iš UAB „Lintel“ perėmė visas UAB „Lintkom“ akcijas. 2003 m. gruodį Bendrovė perdavė visas
UAB „Lintkom“ akcijas UAB „Lintel“. 2004 m. geguţę, po įmonių reorganizacijos prijungiant UAB „Lintkom“ prie UAB
„Lintel“, UAB „Lintel“ perėmė visas Bendrovės nuosavas akcijas.
2007 m. liepą TEO LT, AB Valdyba nutarė iš UAB „Lintel“ įsigyti nuosavas akcijas. Rugsėjį Bendrovė perėmė nuosavų
akcijų valdymą iš UAB „Lintel“.
2010 m. geguţę, vadovaudamasi Bendrovės valdybos sprendimu nutraukti TEO akcijų pagrindu išleistų tarptautinių
depozitoriumo pakvitavimų programą, Bendrovė konvertavo nuosavus 2 539 683 tarptautinius depozitoriumo
pakvitavimus į 25 396 830 paprastąsias vardines akcijas.
2010 m. birţelio 30 d. TEO LT, AB turėjo 38 095 242 paprastąsias vardines TEO LT, AB akcijas, t.y. 4,67 proc.
Bendrovės akcinio kapitalo. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, nuosavoms akcijoms
nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
2010 m. balandţio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise
priklausiančias 38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą 38 095 242 litais. 2010 m. birţelio 30 d.
nuosavos akcijos dar nebuvo anuliuotos ir įstatinis kapitalas dar nebuvo sumaţintas.
TEO LT, AB nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.
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Akcininkai
Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. balandţio 26 d., metu akcininkų skaičius sudarė 13 874.
TEO LT, AB akcininkai (2010 m. birţelio 30 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė.
Įmonės pavadinimas, rūšis,
buveinės adresas, įmonių
rejestro kodas
„Amber Teleholding A/S“*, c/o
„TeliaSonera Danmark A/S“,
Holmbladsgade 139, DK-2300
Copenhagen S, Denmark
(Danija), įmonės kodas
20758694

Akcininkui
nuosavybės teise
priklausančių
paprastųjų vardinių
akcijų skaičius (vnt.)

Turima įstatinio
kapitalo dalis
(%)

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiama
balsų dalis (%)

Akcininkui su
kartu veikiančiais
asmenimis
priklausančių
balsų dalis (%)

488 947 656

60,00

62,94

68,08

„TeliaSonera AB (publ)“*,
Stureplan 8, Stockholm, SE106 63, Sweden
(Švedija),įmonės kodas
556103-4249

39 895 616

4,90

5,14

68,08

„East Capital Asset
Management AB“, Kungsgatan
33, Stockholm, SE-111 93,
Sweden (Švedija), kodas
556564-5370

45 648 261

5,60

5,88

-

TEO LT, AB, Savanorių pr. 28,
LT-03501 Vilnius, kodas
121215434 (nuosavos akcijos)

38 095 242

4,67

-

-

3 584 385

0,44

0,46

-

362 630

0,04

0,05

-

Kiti akcininkai

198 378 970

24,35

25,53

-

IŠ VISO

814 912 760

100,00

100,00

-

Lietuvos valstybė,
atstovaujama VĮ Valstybės
turto fondo, Vilniaus g. 16,
LT-01507, Vilnius, kodas
110073154
Lietuvos valstybė,
atstovaujama Valstybinės
mokesčių inspekcijos, Vasario
16-osios g. 15, LT-01514
Vilnius, kodas 188659752

PASTABA.* „Amber Teleholding A/S“ yra antrinė bendrovės „TeliaSonera AB (publ)“ įmonė.
Akcininkų teisės
Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, išskyrus
nuosavas akcijas (iš viso 38 095 242 akcijos), kurioms nesuteikiamos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos turtinės ir
neturtinės teisės, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių TEO LT, AB akcijų skaičius yra
776 817 518. Viena paprastoji vardinė TEO LT, AB akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
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Dividendai
2010 m. geguţės 26 d. Bendrovė išmokėjo akcininkams 163 132 tūkst. litų dividendų uţ 2009 metus, arba 0,21 lito uţ
vieną akciją. Remiantis įstatymais, dividendai buvo mokami tiems akcininkams, kurie dešimtos darbo dienos po eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2010 m. geguţės 15 d., buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai visiems
akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų turėtojams buvo išmokėti pinigais.
Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai
2010 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pripaţino TEO LT, AB didelę įtaką turinčiu
ūkio subjektu skaitmeninės antţeminės televizijos (DVB-T) transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms
galutiniams vartotojams teikti, kai radijo daţnis (kanalas) skiriamas siuntėjui TEO LT, AB, rinkoje. Bendrovė turi du
nacionalinius skaitmeninės antţeminės televizijos siųstuvų tinklus. Iš viso Lietuvoje veikia keturi nacionaliniai DVB-T
siųstuvų tinklai. Vienu tinklu transliuojama 10 televizijos programų.
2010 m. kovą TEO LT, AB valdybos pirmininkas Håkan Dahlström išrinktas UAB „Omnitel“ valdybos nariu. „TeliaSonera
AB (publ)“ turi 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų.
2010 m. balandį TEO su UAB „Nekilnojamojo turto gama“ pasirašė patalpų, esančių Vilniuje, Lvovo g. 25, nuomos sutartį
ir planuoja iki 2010 m. pabaigos perkelti Bendrovės pagrindinę buveinę iš Savanorių pr. 28 į Lvovo g. 25.
2010 m. balandţio 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotus 2009 m. Bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinius; iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 163 132 tūkst. litų 2009 m. dividendams
mokėti, t.y. 0,21 lito dividendų vienai akcijai; 2009 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų;
išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone; anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias
38 095 242 akcijas ir sumaţinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 814 912 760 litų iki 776 817 518 litų bei atitinkamai
pakeisti Bendrovės įstatus; vietoj nuo 2010 m. balandţio 26 d. atsistatydinusio valdybos nario Anders Gylder į Valdybą
einamajai valdybos kadencijai išrinkti Malin Frenning.
2010 m. birţelį Valdyba nutarė Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai išrinkti šiuos Bendrovės
valdybos narius: Hakan Dahlstrom, Malin Frenning ir Lars Ohnemus (nepriklausomas Valdybos narys).
2010 m. birţelį valdyba nutarė perleisti Bendrovės įsteigtos ir jai vienai priklausančios viešosios įstaigos „TEO sportas“
dalininko (savininko) teises viešajai įstaigai „Vici Sport“. „TEO sportas“ rėmė TEO moterų krepšinio komandą. Bendrovė
dar 2010 m. vasarį informavo, kad neberems moterų krepšinio komandos nuo kito sezono, kuris prasidės 2010 m.
rudenį. Kasmet Bendrovė šiai komandai skirdavo daugiau nei 2 mln. litų paramos.
Taip pat valdyba nutarė įsteigti viešąją įstaigą Bendrovės Ryšių istorijos muziejui Kaune valdyti. 2010 m. liepos 13 d.

Juridinių asmenų registre įregistruota viešoji įstaiga „Ryšių istorijos muziejus“, kurios vienintelis steigėjas ir
savininkas yra TEO LT, AB.
Visi esminiai įvykiai, susiję su Bendrovės veikla, buvo pateikti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai,
vertybinių popierių birţai „NASDAQ OMX Vilnius“, Londono vertybinių popierių birţai, dienraščiui „Lietuvos rytas“,
naujienų agentūroms BNS ir ELTA bei paskelbti Bendrovės tinklapyje www.teo.lt.
Emitento įstatų pakeitimo tvarka
TEO įstatai numato, kad tik visuotinis TEO akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga
visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma.
Darbuotojai
TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje:
2010-06-30
Darbuotojų skaičius
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius

3 277
2 893

2009-06-30
3 112
2 791
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Skaičiuojant visu etatu dirbančius darbuotojus, neįskaičiuojami motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai, o
ne visu etatu dirbantys yra perskaičiuojami į visu etatu dirbančius.
TEO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones (2010 m. birţelio 30 d. duomenys):

Įmonės pavadinimas
TEO LT, AB
UAB „Lintel“
UAB „Baltic Data Center“
VšĮ „TEO sportas“
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“
UAB „Interdata“
UAB „Hosting“

Darbuotojų skaičius
2 031
1 036
187
3
3
14
3
3 277

Visu etatu dirbančių
darbuotojų skaičius
1 952
747
178
2
1
10
3
2 893

Paskutiniai TEO LT, AB, kaip darbdavio, ir TEO LT, AB darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo profesinių sąjungų jungtinės
atstovybės, Kolektyvinės sutarties pakeitimai įsigaliojo nuo 2009 m. birţelio 1 dienos.
Kolektyvinė sutartis taikoma tik TEO LT, AB darbuotojams. Jeigu Kolektyvinės sutarties nuostatos yra palankesnės nei
individualios darbo sutarties tos pačios nuostatos, taikomos Kolektyvinės sutarties nuostatos. Jei Kolektyvinės sutarties
nuostatos yra palankesnės negu šios sutarties galiojimo laikotarpiu priimti nauji teisės aktais, taikomos Kolektyvinės
sutarties nuostatos. Bendrovės Kolektyvinėje darbo sutartyje numatyta nemaţai papildomų socialinių garantijų. Daugiau
informacijos apie Kolektyvinės sutarties sąlygas pateikta 2009 m. TEO LT, AB konsoliduotame metiniame pranešime.
Valdymo organai
Pagal TEO LT, AB įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis
direktorius. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės valdyba atstovauja akcininkus ir atlieka prieţiūros bei
kontrolės funkcijas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo
kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, valdybai, generaliniam direktoriui bei kitiems Bendrovės
darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo
diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro septyni valdybos nariai. Valdybos
nariai renkami dviem metams. Valdybos pirmininką dviem metams renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius renka
visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Valdyba formuoja du
komitetus: Audito ir Atlyginimų. Kiekvieną komitetą sudaro trys valdybos nariai.
Valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius
nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra
vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą.
Generalinio direktoriaus patvirtintas Administracijos darbo reglamentas išsamiai nustato generalinio direktoriaus bei jo
pavaduotojų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.
Vietoj nuo 2010 m. balandţio 26 d. atsistatydinusio valdybos nario Anders Gylder į Valdybą einamajai valdybos
kadencijai per eilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, įvykusį 2010 m. balandţio 26 d., išrinkta Malin Frenning.
2010 m. birţelį Valdyba nutarė Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai išrinkti šiuos Bendrovės
valdybos narius: Håkan Dahlström, Malin Frenning ir Lars Ohnemus (nepriklausomas Valdybos narys).
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Valdybos veikla
Per 2010 m. sausį–birţelį įvyko keturi Valdybos posėdţiai. Visi posėdţiai įvyko pagal iš anksto patvirtintą Valdybos
posėdţių grafiką. Visuose 2010 m. Valdybos posėdţiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas. Valdyba
patvirtino Bendrovės 2009 m. dvylikos mėnesių ir 2010 m. trijų mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę, 2009 m. metinę
finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą, sušaukė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pasiūlė 2009 m. pelno
paskirstymą, Bendrovės audito įmonę, du alternatyvius pasiūlymus dėl nuosavų akcijų ir Bendrovės įstatų pakeitimus,
nutarė nutraukti TEO tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programą ir pakvitavimų listingavimą Londono vertybinių
popierių birţoje, pritarė patalpų, skirtų Bendroves buveinei, nuomos sutarčiai, VšĮ „TEO sportas“ savininko teisių
perleidimui ir viešosios įstaigos, skirtos valdyti Bendrovės Ryšių istorijos muziejų Kaune, įsteigimui, kontroliavo 2010 m.
verslo ir investicijų plano įgyvendinimą.
Per 2010 m. pirmąjį pusmetį nevyko nė vienas Atlyginimų komiteto posėdis, nes Bendrovės atlyginimų politika nesikeitė
ir nebuvo paskyrimų, kuriuos turėtų tvirtinti Atlyginimų komitetas. Per 2010 m. sausį-birţelį įvyko vienas Audito komiteto
posėdis (2010 m. kovo 25 d.), kurio metu buvo įvertinti ir aptarti Bendrovės 2009 m. finansiniai rezultatai. Audito komiteto
posėdyje dalyvavo visi komiteto nariai, o posėdţiui pirmininkavo Audito komiteto pirmininkas.
Eilinis visuotinis TEO LT, AB akcininkų susirinkimas, įvykęs 2010 m. balandţio 26 d., nutarė 2009 m. tantjemoms
septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų, t.y. po 54 tūkst. litų vienam valdybos nariui. 2010 m. birţelio 30 d.
2009 m. tantjemos buvo išmokėtos tik dviem valdybos nariams (iš viso 108 tūkst. litų), kurie raštu pateikė prašymus
Bendrovei.
Valdybos nariai (2010 m. birželio 30 d. duomenys)
Håkan Dahlström (g. 1962 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkas, Valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas
2009 m. balandţio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), Valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas –
Linköpingo universiteto (Švedija) kompiuterinių technologijų inţinerijos magistras ir Heriot Watt universiteto (Škotija)
skaitmeninių technologijų magistras. Darbovietės: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Mobiliojo ryšio paslaugų verslo
srities prezidentas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Telia Norge Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas; „Telia
Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas; „Latvijas Mobilais Telefons SIA“ (Latvija) valdybos pirmininkas;
UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Denmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas; „Netcom AS“
(Norvegija) valdybos pirmininkas; „Netcom ASA“ (Norvegija) valdybos pirmininkas; „Telia Netcom Holding AS“
(Norvegija) valdybos pirmininkas; „Xfera Móviles S.A.“ (Ispanija) valdybos narys. „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Håkan Dahlström į TEO LT, AB
valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio kapitalo ir 68,08 proc. balsų. Håkan
Dahlström TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2010 m. balandţio 26 d. (pasiūlė „Amber Teleholding
A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas – Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos
inţinerijos magistrė. Darbovietė – „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vadovo
pavaduotoja. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė;
„TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė; „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė.
„TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri
pasiūlė MAlin Frenning į TEO LT, AB valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio
kapitalo ir 68,08 proc. balsų. Malin Frenning TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale
nedalyvauja.
Ove Alm (g. 1959 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandţio 26 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009
m. balandţio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“). Išsilavinimas – Uppsalos universiteto (Švedija) tarptautinio verslo
administravimo magistras, Stokholmo karališkojo technologijos instituto inţinerinės fizikos mokslų magistras. Darbovietė
– „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities tinklo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių
valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys; „NextGenTel Holding ASA“ (Norvegija) valdybos narys.
„TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri
pasiūlė Ove Alm į TEO LT, AB valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio kapitalo ir
68,08 proc. balsų. Ove Alm TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Joakim Sundström (g. 1959 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandţio 26 d., dvejų metų kadencijai
perrinktas 2009 m. balandţio 28 d. (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto pirmininkas.
Išsilavinimas – Stokholmo universiteto verslo administravimo bakalauras. Darbovietė – „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme:
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„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys;
„Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija) valdybos narys; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos nario
pavaduotojas; „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) tiesiogiai ir
netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Joakim Sundström į TEO LT, AB valdybą,
valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio kapitalo ir 68,08 proc. balsų. Joakim Sundström
TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB, valdybos narė, dvejų metų kadencijai išrinkta 2009 m. balandţio 28 d.
(pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito komiteto narė. Išsilavinimas – University College London (Jungtinė
Karalystė) teisės magistrė, Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Darbovietė – „TeliaSonera Finland Oyj“
(Suomija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir Nekilnojamo turto bei turto
planavimo Suomijoje viceprezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė;
„TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė; „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė; „Tilts
Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir generalinė direktorė; „Tectia Oyj“ (Suomija) valdybos narė; kelių
Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė ir generalinė direktorė. „TeliaSonera AB
(publ)“ (Švedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Tiia Tuovinen į
TEO LT, AB valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio kapitalo ir 68,08 proc. balsų.
Tiia Tuovinen TEO LT, AB akcijų neturi ir kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Lars Ohnemus (g. 1962 m.) – TEO LT, AB valdybos narys, dvejų metų kadencijai išrinktas 2009 m. balandţio 28 d. (kaip
nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas –
Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) finansų ir administravimo bakalauras, korporatyvinių finansų ir rinkodaros
magistras, filosofijos daktaras. Darbovietės: Baltic Property Trust Partner Services A/S” (Danija) generalinis direktorius
bei Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) vizituojantis asocijuotas profesorius.
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) valdybos narys; „RetNemt.dk“ (Danija)
valdybos narys; „Baltic Property Trust Asset Management“ (Danija) valdybos narys. „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri pasiūlė Lars Ohnemus kaip
nepriklausomą kandidatą į TEO LT, AB valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio
kapitalo ir 68,08 proc. balsų. Lars Ohnemus TEO LT, AB akcijų neturi. Jis nedalyvauja kitų Lietuvos įmonių kapitale.
Martynas Česnavičius (g. 1972 m.) – TEO LT, AB valdybos narys nuo 2009 m. vasario 9 d., dvejų metų kadencijai
perrinktas 2009 m. balandţio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Amber Teleholding A/S“), valdybos Audito
komiteto narys. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) bankininkystės ir finansų diplomas. Darbovietė –
Investicinių fondų „Amber Trust I“ ir „Amber Trust II“ (Liuksemburgas) patarėjas. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: AB
„Snaigė“ valdybos pirmininkas; UAB „Malsena Plius“ valdybos pirmininkas; AB „Amilina“ valdybos narys; AB „Kauno
pieno centras“ valdybos narys; AB „Sanitas“ valdybos narys; UAB „Atradimų studija“ valdybos narys; UAB „Laisvas
nepriklausomas kanalas“ valdybos narys; UAB „Litagros prekyba“ valdybos narys; UAB „Meditus“ valdybos narys.
„TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) tiesiogiai ir netiesiogiai per antrinę įmonę „Amber Teleholding A/S“ (Danija), kuri
pasiūlė Martyną Česnavičių kaip nepriklausomą kandidatą į TEO LT, AB valdybą, valdo 528 843 272 TEO LT, AB
akcijas. Tai sudaro 64,90 proc. akcinio kapitalo ir 68,08 proc. balsų. UAB „Profinance“, kurios 50 proc. akcijų turi
Martynas Česnavičius, valdo 45 000 TEO LT, AB akcijų. Tai sudaro 0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. balsų.
Jis taip pat turi 31 proc. UAB „Atradimų studija“ akcijų. Martynas Česnavičius TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi.
Bendrovės administracijos nariai (2010 m. birželio 30 d. duomenys)
Arūnas Šikšta (g. 1968 m.) nuo 2004 m. sausio 2 d. eina Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas. Išsilavinimas:
Klaipėdos universiteto (Lietuva) Gamtos mokslų fakulteto vadybos specialisto kvalifikacija (1995); Vienos ekonomikos ir
verslo universiteto (Austrija) verslo administravimo magistras (2009 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: VšĮ VU
Tarptautinio verslo mokyklos (Lietuva) tarybos narys ir lektorius; „Big Brothers Big Sisters International“ (JAV, Filadelfija),
valdybos narys. Arūnas Šikšta TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Darius Gudačiauskas (g. 1975 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos
vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Lietuva)
verslo administravimo bakalauras (1997 m.), verslo administravimo magistras (1999 m.), socialinių mokslų daktaras
(2005 m.). Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: TEO LT, AB antrinės įmonės UAB „Lintel“ valdybos pirmininkas. Darius
Gudačiauskas TEO LT, AB akcijų neturi. Kitų Lietuvos įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
Nerijus Ivanauskas (g. 1970 m.) nuo 2006 m. kovo 1 d. eina Bendrovės Paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos ir
generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto (Lietuva) ekonometrikos bakalauras
(1993 m.); Tarptautinė verslo mokyklos Budapešte (Vengrija) kandidatas į verslo administravimo magistrus (1995 m.);
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