LIETUVOS BANKO
PRIEZIUROS TARNYBOS DIREKTORIUS
SPRENDIMAS
DEL AB,,INVALDA LT( ATSKYRIMO TIKSLU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE
PATEIKTOS INFORMACIJOS LAIKYMO AB,,INVL BALTIC FARMLAND*
PROSPEKTUI LYGIAVERTE INFORMACIJA
2014 m. geguZes 20 d. Nr. 241-83

Vilnius
AtsiZvelgdamas i AB ,,INVL Baltic Farmlan d* 2014 m. geguZes 7 d. pra5ymq ir
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatl.rno 5 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir
7 dalies 4 punkte nustatyta teise sprgsti del informacijos lygiaverti5kumo prospekte privalomai
pateikti informacijai pripaZinimo, Vertybiniq popieriq prospekto rengimo, tvirtinimo ir vie5o
informacijos atskleidimo taisykliq, patvi(intq Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d.
nutarimu Nr. 03-44,,DeI Vertybiniq popieriq prospekto rengimo, tvirtinimo ir vie5o informacijos
atskleidimo taisykliq patvirtinimo" 37 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d.
nutarimo Nr.03-67,,DeI tam tikry su finansq rinkos prieZitira susijusiq Lietuvos banko valdybos
funkcijq pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktUriniams padaliniams" 2 punktu,

nusprendZiu:
Laikyti, kad Lietuvos bankui AB ,,INVL Baltic Farmland" pateiktq ir vieSai paskelbtq
Akcines bendrov6s ,,lnvalda LT" atskyrimo s4lygq (su priedais) dokumente, AB ,,lnvalda LT" 201 I
- 2013 m. metines informacijos rinkiniuose, Akcines bendroves ,,INVL Baltic Farmland"
informaciniame nuorodq dokumente investuotojams, Su akcines bendroves ,,INVL Baltic
Farmland" akcijomis susijusiq rizikos veiksniq apra5yme ir Sios bendroves istatuose pateikta
informacija yra lygiavertd prospekte privalomai pateikti informacijai.

Direktorius

V).tautas Valvonis

Str AKCINts BENDRovts ,,INVL BALTIc FARMLAND.. AKCrJoMrs strsrJusru RrzrKos
lpnrSyu,ls

vErKsNrU

Siame.dokumente pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, susijusius su nuo akcines bendrov€s
,,lnvalda LT" atskirtos dalies, susijusios su investicijomis jZemes iikio paskinies Zemg, pagrindu
isteigtos
naujos akcines bendroves ,,lNVL Baltic Farmland" veikla beijos vertybiniais popieriais. '
Siole datyle pateikiama informacija apie rizikos veiksnius neturetq boti laikoma issamiu ir visus aspektus
apimandiu rizikos veiksniq, susijusiq su akcines bendroves,,lNVL baltic Farmland" vertybiniais popieriais,
apraiymu.
Rizikos, susijusios su akcinds bendrov6 ,,INVL Baltic Farmland.. veikla
Apribojimai isig[ant Zemis ikio paskirties Zemg

Akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland" per jai priklausandias uzdar4sias akcines bendroves investuos
!
iikio paskinies Zemg Lietuvoje.20l4 m. geguzes I d. isigaliojo Zemes iikio paskinies Zemes jsigijimo
laikinojo istatymo Q'{r. Ix-1314) pakeitimai, numatanrys apribojimus lsigyjant Zemes okio paskirtieiiemg
(iskaitant apribojimus isig,ti juridinio asmens, kuriam priklauso Zemes o-kio paskirties Zeme, akcijas).
Sie
apribojimai reiSkia, kad akcine bendrovd,,INVL Baltic Farmland" bei jai prikiausandios uZdaiosios akcines
bendroves negales papildomai tiesiogiai isigyi Zemes [kio paskirties zemei irlar Zemes ukio paskirties zemg
valdandig imoniq akcijq.
Ze.mts

Istatyme numat)ti draudimai gali sumaZinti akcin€s bendroves ,,INVL Baltic Farmland.. per dukterines
bendrovds valdomos Zemes ukio paskirties Zemes pirkejq ratX o kartu ir Sio turto likvidum4 bei kainq.
Bendra inves tic ij q rizika

lnvesticijos iZemes Dkio paskirties Zemg vene trumpu laikotarpiu gali sryruori priklausomai nuo derliaus,
[kio produkcijos kainq, vietines paklausos ir pasitilos svyravimq, [kininkq konkurencijos bei
finansin€s
Investicijos i Zemes okio paskinies Zemg turetq buti itliekamos vidutiniam ii ilgam
.padeties.
laikotarpiui,.. kad investuotojas galetq iSvengti trumpalaikiq kainos svyravimq rizikos. Investicijol
.
i
nekilnojamqji tun4 yra susijusios su ilgalaike rizika. Nepasiteisinus investicijoms ar esanr kitoms
nepalankioms aplinkybems (nesugebejus laiku atsiskaityi su keditoriais), gali b[ti ilkelra bankroto byla.
fumds kio produkcijos bei kitry prekity kainq svyravim4 rizika
Zemes_

Zemes dkio produkcijos bei kitq prekiq kainos istoriSkai pasiZymi itin dideliais sryravimais, nuo kuriq
daugeliu atveju priklauso ir Zemes ukio paskirties 2em6s kainos. Pagrindinis Zemes [kio verslo pelningumq
veikiantis veiksnys yra derliaus (kviedir,r, rapsg ir t.t.) kaina, tadiau kuro, darbo jegos, trasq bei kitq prekit
kainos taip pat turi itakos Zemes [kio veiklos savikainai, todel jq didejimas- ma7ina pelno marZas bei
galimybg moketi didesnes kainas uZ 2emes ukio paskirties Zemes nuom4. Jiigu aideles kuro, tr45q bei
darbo
jegos. kainos sutaptq su zemes ukio produkcijos kainq kritimu, ukininkii
bei invesruotojai i zemes ok! gali
patirti nuostoliq.
Bendroji Zem2s ikio rizika

Akcine bendrove,,INVL Baltic Farmland" sieks kuo didesnemis kainomis i5nuomoti savo valdom4 Zemes
iikio paskirties Zemg [kininkams bei Zemes [kio bendrovems. Veiksniai, galintys neigiamai paveikti Zemes
fikio sektoriq, gali buti: nepalankios oro s4lygos (potvyniai, sausros, stip;iis tietus, Iirusa, saltis, piktZoles,
kenkejai, ligos, gaisrai, su klimato kaita susijgs s4lygq pablogejimas bei kiii). Bet kuiie iS Siq faktoriq kartu ar
atskirai
_gali tureti neigiamos ltakos Zemdirbiq pajamoms bei Zemes Dkio paskirties zemes vertems. Nuo
dalies, bet ne nuo visq rizikq galima apsidrausti, tadiau draudimo kastai mazina Zemes iikio veiklos
pelningum4, todel ne visi Lietuvos tikininkai tai daro.
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Priklausomybd nuo Europos Sqiungos bei nacionaliniy subsidijq

Lietuvos bei Europos Sqjungos ukininkq veikla bei gaunamas pelnas yra itin priklausomi nuo Europos
S4iungos bendrosios Zemes [kio politikos (BZUP) - ES bei nacionaliniq subsidijq Zemes [kio veiklai.
Paskutiniai BZUP pakeitimai galioja 2014-2020 metq laikotarpiui ir numato, kad" Lietuvos Zemdirbiams
tiesiogines i5mokos 2014 metais vidutini5kai sieks 149 eurus, 2020 metais - 196 eurus uZ hektar4 (Siuo metu
iSmokos Lietuvos Zemdirbiams siekia 144 eurus) ir sudarys 75 proc. visos ES [kininkq gaunamq iSmokq
vidurkio.
Tiesioginiq iSmokq panaikinimas galetq padaryi neigiam4 itak4 zemes iikio paskirties Zem€s nuomos
kainoms bei vertei.
Zemds nelikvidumo

rizika

Investicijos i Zemes [kio paskirties Zemg tam tikromis rinkos s4lygomis yra santykinai nelikvidZios, o pirkeiu
joms suradimas gali uZimti laiko. Investuotojai gali svarstyi apie investicijas
iZemes [kio paskirties Zemg tik
tuomet, jeigu jiems nereikes likvidumo staiga.
[statyrn4 bei reguliavimo

polqii4 rizika

Lietuvos istatymq, Europos S4jungos direktyvq bei kitq teises aktq pokyeiai gali paveikti ukininkaujandiq
pajamas bei Zemes [kio paskirties Zemis nuomos kainas. PavyzdZiui, pokydiai lemiantys Zemes ukio
produkciios kainq kontrolg, eksporto apribojimus, muitq ivedimas ar panaikinimas, grieZtesni aplinkosaugos
apribojimai gali neigiamai paveikti Zemes Ukio veiklos pelningum4.
Mokesiiq didiiimo rizika
Mokestiniq istatymq pasikeitimas gali lemti didesni akcines bendroves ,,INVL Baltic Farmland" beijo grup€s
imoniq apmokestinim4 bei sumaZinti akcines bendroves ,,INVL Baltic Farmland" peln4 bei turto vertes.
InJliacijos

be

i deJliac ijos rizika

Tiketina, kad per veiklos laikotarpi akcine bendrove,,INVL Baltic Farmland" susidurs tiek su infliacijos, tiek
su defliacijos rizika, nes investicijos i Zem€s Ekio paskirties Zemg yra ilgalaikes. Jeigu pelnas i5 Zemes
paskirties 2emes nuomos bus maZesnis nei infliacija, tai lems perkamosios galios sumaZej im4. Manoma, kad
investicijq ! Zemes [kio paskirties Zemg pelningumas stipriai koreliuoja su infliacija.
Kredito rizika

Akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland" sieks i5nuomoti Zemes ikio paskirties Zemes sklypus kuo
didesnemis kainomis Lietuvoje dirbantiems [kininkams bei Zemes iikio bendrovems. Egzistuoja rizika, kad
Zem€s nuomininkai neilykdys savo jsipareigojimq - tai neigiamai paveiktq akcines bendroves ,,INVL Baltic
Farmland" peln4. Del dideles dalies isipareigojimq nevykdymo laiku, gali sutrikti akcines bendroves,,INVL
Baltic Farmland" jprastine veikl4 gali tekti ieskoti papildomq finansavimo Saltiniq, kurie ne visuomet gali
b[ti prieinami.
Akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland" taip pat patiria rizik4 laikydama le5as bankq s4skaitose ar
investuodama i trumpalaikius finansinius instrumentus.

Likyidwno rizika

Akcind bendrove ,,INVL Baltic Farmland" gali susidurti su situacij4 kai ji nepajegs laiku atsiskait),ti su
tiekejais ar kitais keditoriais. Bendrove sieks palaikyi pakankam4 likvidumo lygl arba uZsitikrinti
finansavimq tam, kad 5i4 rizik4 sumaZintq
Valiutos

rizikt

Akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland" nuomos sandorius sudaro litais arba eurais, todel valiutos rizika
yra nedidele. Nuo 2015 metq Lietuvoje planuojama ivesti eurq. Egzistuoja rizika, kad iki euro ivedimo gali
buti pakeistas fiksuotas lito ir euro kursas, del ko gali sumazeti akcines bendroves,,INVL Baltic Farmland"
investicijq verte.
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Keidiantis valiutai (litus keiCiant i eurus) b[tq perskaidiuojamas istatinis kapitalas ir akcijq skaidius, tod6l
akcininkq valdoma istatinio kapitalo dalis po perskaidiavimo dil apvalinimo gali neZymiai keistis.

Palikan4 normos rizika
Pal[kanq normos rizika didZiqja dalimi susijusi su paskolomis su kintama palukanr.l norma. Akcine bendrove
Farmland" ketina naudoti itin maZq skolinto kapiulo kieki. Kylandios palukanq normos
pasaulyje gali neigiamai paveikti turto - Zemes Ukio paskirties Zemes - vertes.

,,NVL Baltic
Stam

b

iqj 4 akc i n ink4 r iz ika

Trys akcines bendrov€s ,,INVL Baltic Farmland" akcininkai kartu su susijusiais asmenimis veiklos pradZioje
valdys daugiau kaip 60 proc. akcijq ir nuo jq balsavimo priklauso Sios bendrovds valdybos nariq iSrinkimas,
esminiai sprendimai del akcines bendroves ,,INVL Baltic Farmland" valdymo, veiklos bei finansin€s
padeties. Nera jokiq garantijtl kad stambiqjq akcininkq priimami sprendimai visuomet sulaps su smulkiqjq
akcininkq nuomone bei interesais. Stambieji akcininkai turi teisg blokuoti kitq akcininkq siulomus
sprendimus.

Atslqrimo nuo akcinis bendrov€s ,,lnvalda LT" rizika

Akcin€ bendrove ,,NVL Baltic Farmland" isteigta atskyrimo nuo akcines bendrovis ,,lnvalda LT" budu ir
pereme 14,45 proc. akcines bendrov6s ,,lnvalda LT" turto, nuosavo kapitalo ir isipareigojimq. Jeigu tam
tikros akcines bendrov6s ,,lnvalda LT" prievoles nebus paskirstyos visoms po atskyrimo veikiandioms
bendrov€ms, uZ jas solidariai atsakys visos po atskyrimo veikiandios bendroves. Kiekvienos i5 Siq bendroviq
atsakomybg uZ 5i4 prievolg ribos nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iSjq pagal Arskyrimo s4lygas, dydis.
UZ akcin€s bendrov€s ,,lnvalda LT" prievoles, pagal Atsklrimo s4lygas priskirtas UAB ,,INVL Baltic
Farmland", atsakys 5i bendrove. Jei ji Sios prievoles ar jos dalies neivykdys ir Akciniq bendroviq lstatymo
nustatlta tvarka nebus suteiktos papildomos garantijos to pareikalavusiems keditoriams, uZ nelvykdy4
prievolg (ar neivykdyt4 jos dali) solidariai atsakys visos kitos po Atskyrimo veiksiandios bendroves.
Kiekvienos i5 Siq bendroviq atsakomybg riboja nuosavo kapitalo, paskirto kiekvienai i5 jq pagal Arskyrimo
sqlygas, dydis.
Su

vertybiniq popieriq rinka susijusios rizikos

Rinkos rizika

Akcin€s bendrov€s ,,INVL Baltic Farmland" akcininkai prisiima rizik4 patirti nuostolius del nepalankiq
akcijq kainos pokydiq rinkoje. Akcijq kainos kitim4 gali lemti neigiami akcines bendrov€s,,INVL Baltic
Farmland" turto vertes bei pelningumo pokydiai, bendros akcijq rinkos tendencijos regione ir pasaulyje.
Prekyba akcines bendrovds ,,NVL Bahic Farmland" akcijomis gali priklausyi nuo makleriq ir analitikq
komentarq bei skelbiamq nepriklausomg analiziq apie bendrovg ir jos veikl4. Analitikams pateikus
nepalanki4 nuomong apie akcines bendroves,,NVL Baltic Farmland" akcijq perspektyvas, tai gali neigiamai
paveikti ir akcijq kain4 rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis
pagalbos i vie5osios apyvartos tarpininkus arba kitus Sios srities specialistus.
Likviduno rizika
SumaZejus akcijq paklausai arjas i5braukus i5 vertybiniq popieriq birZos s4raiq, investuotojai susidunq

sujq

realizavimo sunkumais. Pablogejus akcin6s bendrov€s ,,NVL Baltic Farmland" finansinei padediai, gali
sumazeti ir Sios bendroves akcijq paklaus4 o tuo patiu ir kaina.
Dividendq mokij imo rizika

Dividendq akcines bendroves

,,NVL Baltic Farmland" akcininkams mokijimas nera

garantuotas ir

priklausys nuo bendrov€s veiklos pelningumo, investiciniq planq bei bendros finansines situacijos.
Mokestine ir teisind rizika
Pasikeitus su nuosavybes vertybiniais popieriais susijusiems teises aktams arba valstybes mokesdiq politikai,
sumazeti
bendroves akcijq likvidumas irlar kaina.

gali pasikeisti akcinds bendrov€s,,INVL Baltic Farmland" akcijq patrauklumas. Del to gali
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InJliacijos rizika
I5augus infliacijai atsiranda rizika" kad akcijq vertes pok).tis gali nekompensuoti esamo infliacijos lygio.
Tokiu atveju akcijas rinkoje pardarusig asmenq reali gr4za i5 akcijq vertes padidejimo gali b[ti ma2esne nei
tiketasi.
Pradin€s akcijq kainos rizika
Akcines bendrovds,,INVL Baltic Farmland" akcijos prie5 ltraukim4 j vertybiniq popieriq rinkq nebuvo vie5ai
platinamos. Del tojq akcijq kain4 ltraukus jas i prekybos s4ra54 bus nustatoma remiantis pateiktais pirkimo-

gali priklausyti nuo subjektyviq faktoriq, pavyzdZiui bendros rinkos ir
padeties,
ekonomikos
akcines bendroves ,,NVL Baltic Farmland" veiklos vertinimo, investuotojrl
susidomejimo. Del to pradine akcijq kaina gali tiksliai neatspindeti jq verres bei pasizymeri dideliais
pardavimo pavedimais, kurie

svyravimais.
Teisinio statuso pakeilimo rizika

Akcine bendrove,,INVL Baltic Farmland" ketina siekti Lietuvos banko i5duodamos uZdaro tipo investicines
bendroves licencijos. Tai lems pasikeitusiq bendroves akcininkq apsaug4 ir tam tikrus veiklos apribojimus.
UZdaro tipo investicines bendroves akcininkams netaikoma prievole skelbti oficialqj! pasi0lym4, 5i bendrove
turi ribot4 veiklos trukmg, jai taikomi tam tikri turto diversifikavimo reikalavimai. Tapimas uidaro tipo
investicine bendrove sqlygoja tik tam tikus veiklos apribojimus bei prieZi[r4 kas gali padidinti bendroves
veiklos s4naudas.

Akcines bendroves ,,INVL Baltic Farmland" direktorius
Darius Sulnis
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i}..TTi'IITTINTA

AKCINES

BE\DRovIs,,INvL BALTIc

FARMLAND..

INFoRMACINIS NtjoRoDU DoKUMENTAs INvEsTTIoToJAMs

Vilnius, du tiiktandiai keturioliktqjq metq geguzes septinta diena
Siame nuorodq dokumente ir Zemiau i5vardyuose dokumentuose pateikiama informacija yra laikoma
lygiaverte prospekte atskleistinai informacijai. Atskyrimo budu isteigtos akcines bendrovei,,iNVL Sultic
Farmland" akcij q si[lymui (proporcingam jq priskyrimui esamiems akcininkams), bendrov€s steigimo metu
ir jq itraukimui i prekyb4 AB NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamoje rinkoje yra taikomos Lietuvos
Respublikos vertybiniq popieriq istatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 5 straipsnio 7 dalies 4 punkte
numat)4os prospekto rengimo iSimtys.

Nuorodq dokumentas parengtas pagal Europos Komisijos reglamento 80912004 (su velesniais jo pakeitimais)
I ir III informacijos priedus, kartu su pridedamu rizikos veiksnig apraSymu, 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimu Nr.03-44 patvirtintq Vertybiniq popieriq prospekto rengimo, tvirtinimo ir vieso
informacijos atskleidimo taisykliq 37 p. nustatya tvarka laikomas lygiaverdiu prospekrui dokumentu.
Siame dokumente yra pateiktos nuorodos

j

akcines bendroves ,,lnvalda LT" 2014 m. kovo 2l d. atskyrimo
s4lygas, kurios patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines bendroves ,,lnvalda LT" akcininkq
susirinkimo sprendimq ir i kitus akcines bendrovds ,,lnvalda LT., dokumentus.

Informaciniame nuorodq dokumente investuotojams naudojamos s4vokos:

2l

Atskyrimo sQlygos

akcines bendroves ,,lnvalda LT* 2014 m. kovo
d. atskyrimo
s4lygos, patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines
bendroves,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimu.

Bendrov6

akcin6 bendrove ,,lnvalda LT", kurios kodas 121304349, buveinds
adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. I A.

Emitentas

Atskyrimo s4lygq pagrindu isteigta akcine bendrove ,,INVL Baltic
Farmland", kurios kodas 303299781, buveines adresas Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Kalvarijq g. I lA-20.

Rizikos veiksniq sqra5as

atskirai parengtas ir pridedamas dokumentas,,Su akcines bendroves
,,INVL Baltic Farmland" akcijomis susijusiq rizikos veiksniq
apraSymas".

2011 metq finansiniq ataskaitq

20ll

rinkinys

rinkinys.

2012 metq finansiniq ataskaitq

2012 metq audituotas konsoliduotas

rinkinys

rinkinys.

metq audituotas konsoliduotas

ir

Bendroves finansiniq ataskaitq

ir

Bendroves finansiniq ataskaitq

L-+

{--_------'-----

2013 metq finansiniq ataskaitrl

2013 metq audituotas konsoliduotas

rinkinys

rinkinys.

Metiniq fi nansiniq ataskaitrt
rinkiniai

2011,2012 ir 2013 metq finansiniq ataskaitq rinkiniai.

Tarpinis
rinkinys

fi

nansiniq ataskaitq

Metiniai prane5imai

Bendrovds

ir

ir

Bendroves finansiniq ataskaitq

konsoliduotos 2013 metu

l2

menesiq neaudituotos

tarpines sutrumpintos fi nansines ataskaitos.

2011, 2Ol2 bei 2013 m. Bendroves audituoti konsoliduoti metiniai
prane5imai.

Dokumentai

Atskyrimo sAlygos (iskaitant jos priedus), Rizikos veiksniq sqraias,
Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai, Metiniai pranelimai, Tarpinis
fi nansiniq ataskaitq rinkinys.

2014 m. balandLio 29 dienq Atskyrimo s4lygq, patvirtintr+ 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines
bendroves ,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimu, pagrindu nuo Sios bendroves atskirtq turto,
nuosavo kapitalo ir isipareigojimq pagrindu lsteigtos naujos jmones:

- akcine bendrove,,INVL Baltic Real Estate", kuriai tenka 30,9 proc. viso akcines bendroves ,,lnvalda LT"
turto. nuosavo kapitalo ir jsipareigojimq:

- akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland", kuriai tenka 14,45 proc. viso akcines bendrovds ,,lnvalda LT.,
turto. nuosavo kapitalo ir jsipareigojimq:

- akcine bendrove ,,INVL Technologr", kuriai tenka 2,6 proc. viso akcines bendroves ,,lnvalda LT" turto,
nuosavo kapitalo ir isipareigojimq.

Akcind bendrove ,,lnvalda LT", atskyrus nuo jos auk5eiau nurodyt4 bendr4 tuno, nuosavo kapitalo ir
isipareigojimq dal j, tgsia veikl4.
Pagrindine informacij4 susijusi su akcine bendrove ,,INVL Baltic Farmland", yra pateikiama Atskyrimo
s4lygose (iskaitant jos priedus), Rizikos veiksniq s4ra5e, Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniuose bei
Metiniuose prane5imuose, Tarpiniame fi nansiniq ataskaitq rinkinyje.
Su dokumentais galima susipaZinti akcines bendroves ,,lnvalda

LT" intemeto svetaineje wwrv. invaldalt.com,

AB NASDAQ OMX Vilnius vertybiniq popieriq birZos intemeto svetaineje www.nasdaoomxbaltic.corn,
Centrineje reglamentuojamos informacijos bazeje

-

r'ywrv.crib.lt.

Europos Komisijos Reglamento 809/2004 I priedas
Biitiniausi akcijq registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai

PROSPEKTO PUNKTAI

NUORODOS

l.

ATSAKINGI ASMENYS

l.t

Asmenys, atsakingi uZ
prospektui lygiavertg
informacij4.

Asmenys, nurodyi Atskyrimo s4lygq 3 psl. UZ informacij4,
pateikt4 Siame dokumente (iskaitant Rizikos veiksniq s4rasq)
atsako ji pasirasgs Emitento direktorius.

1.2.

Atsakingq asmenq pareiSkimai.

PareiSkimai nurod)ri Atskyrimo s4lygq 3 psl.

7

ATESTUOTI AUDITOR]AI

2.1.

Auditoriai, atlikg istorines
fi nansines informacijos auditq.

Bendrov€s auditoriai nurodyti Metiniuose finansiniq
ataskaitq rinkiniuose.

Emitento auditorius bus isrinktas teises aktuose nustatyta
tvarka.
1

ATRJNKTA FINANSINE
INFORMACIJA

3.1

Atrinkta istorine fi nansine
informacija uZ tris pastaruosius

3.2.

Metiniai prane5imai,

praejusius metus.

Metiniai finansiniq ataskaitq rinkiniai.

Atrinkta fi nansine informacija
apie tarpinius laikotarpius.

ataskaitq rinkinyje

Finansine informacija, nurodya Tarpiniame finansiniq
ir Atskyrimo s4lygq l0 priedo 1 ir 2

dalyse.
4.

RIZIKOS VEIKSNIAI

5.

INFORMACIJA

Pateikiami Rizikos veiksniq sqraSe.

APIE

EMITENTA
5.1

5.1.1

Emitento istorija ir raida.

Emitento teisinis

ir

komercinis

pavadinimas.

Akcin€ bendrove ,,INVL Baltic Farmland...

Atskyrimo s1lygr+ 4.3.3.2 punktas, Atskyrimo s4lygq

8

priedas.
5.1.2.

5. 1.3.

Emitento registracijos vieta
registracijos numeris.
Emitento isisteigimo data.

ir

Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registras, kodas
303299781.
2014 m. balandZio 29 d.

5.1.4.

Emitento buveines vieta, teisine
forma ir teise, pagal kuri4 veikia
emitentas, jsisteigimo Salis,

registruotos buvein€s adresas
telefono numeris.
5.1.5.

ir

Lietuvos Respublik4 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijq
g. I I A-20.
TeI.852790601
Emitento teisine forma - akcine bendrove, jis veikia pagal
Lietuvos Respublikos teisg.

Reik5mingi emitento verslo
raidos ivykiai.

5.2.

lnvesticijos.

5.2.1.

2011,2012 ir 2013 finansiniais
metais padarytos investicijos.

2011,20112 ir 2013 finansiniais metais padarltos investicijos
nurodfos atitinkamai 20]11, 2012 ir 2013 merq finansiniq
ataskaitq rinkiniuose.

5.2.2.

2014 metais padarytos

investicijos.
5.2.3.

Pagrindines b0simos
investicijos, kurias vadovybe jau
isipareigojo padaryi.

6.

VERSLO APZVALGA

6.1

.

6.1.1

6.1.2.

Pagrindine veikla.
Pagrindines veiklos

20ll ir

apibtdinimas.

praneSimo

Nauji produktai ir paslaugos.

2011,2012 ir 2013 finansiniais metais nebuvo sukurta naujq

2012 Metiniq prane5imll 26 psl., 2013 Metinio
3l psl., Atskyrimo s4lygq 8 priedas.

produktq ar pradeta teikti naujq paslaugq.
6.2.

Pagrindines rinkos.

Pagrindiniq rinkq apibudinimas pateiktas Metiniuose
pranesimuose ir Atskyrimo s4lygq 8 priede.

6.3.

6.4.
6.5.

Pagal 6.1

ir

6.2 punktus pateiktai informacijai ypatingi

Kai pagal 6.1 ir 6.2 punktus
pateiktai informacijai turejo
itakos ypatingi veiksniai, t4
faktq reikia pamineti.

veiksniai itakos neturejo.

Patentai ir licencijos.

Bendrove irlar Emitentas patentq ir Iicencijq neturi.

Bet kuriq emitento teiginiq apie

jo konkurencing padeti
pagdndimas.
7.

ORGANIZACINI
STRUKTURA

7.1

7

.2.

Grupe, kuriai priklauso
emitentas.

Emitentas nepriklauso imoniq grupems.

Emitentui priklausandios

Emitentui priklausandios bendroves nurodltos Atskyrimo

bendrov6s.

s4lygq 8 priede.

<---____----t---

/-4-

TURTAS, IRENGINIAI IR

8.

IRANGA
8.1

.

Informacija apie bet kuri esamq

Emitentas neturi

ar planuojam4

materialaus turto.

ilgalaiki
materialqi j turt+ iskaitant
nuomos bUdu isi$itg turtq, ir
tokiam turtui nustatltus

ir

neplanuoja tiesiogiai

isiglri

ilgalaikio

pagrindini us nuosavybes teises
suvar4imus,
8.2.

Aplinkosauginiq veiksnig kurie
gali tureti itakos emitento
galimybei naudoti ilgalaiki
materialqji turt4, apib[dinimas.

9.

Vf,IKLOS

IR

20ll ir 2012

Metiniq prane5imq 16.3 punktas, 2013 Metinio
prane5imo 16.4 punktas.

FINATISINE

APZVALGA
9.1

Finansine padetis.

Metiniai praneSimai.
Metiniai finansiniq ataskaittl rinkiniai.
Tarpinis

fi

nansiniq ataskaitq rinkinys.

Atskyrimo s4lygtl l0 priedas.
9.2.

Veiklos rezultatai.

9.2.1.

Informacija apie reik5mingus
veiksnius, iskaitant neiprastus ar
retus i"Ykius arba naujas
aplinkybes, turineias esmines
reikSmes emitento pajamoms i5
veiklos, ir tokio poveikio masto
apibDdinimas.

9.2.2.

Informacija apie grynLj q
pardavimq ir pajamq pokydius,

jq prieZasdiq apib[dinimas.

Metiniq prane5imq l5 punktas.

20ll-2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq

4

pastaba, 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio

5

pastaba.

Rizikos veiksniq

s4ra5as.

Metiniai prane5imai.
Metiniq

fi

nansiniq ataskaitq rinkiniai.

Tarpinis

fi

nansiniq ataskaitq rinkinys.

Rizikos veiksniq s4raSas.
9.2.3.

Informacija apie veiksnius, kurie
tiesiogiai arba netiesiogiai turi
arba gali tureti reik5mingos
jtakos emitento veiklai.

Metiniq prane5imq l7 punktas.
I metq Metiniq finansiniq ataskaitr.l rinkinio 28 pastab4
2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitr.l rinkinio 27 pastab4
2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 29 pastaba.
201

Rizikos veiksniq s4raias.
10.

KAPITALO ISTEKLIAI

5

10.1.

Informacija apie emitento
kapitalo iSteklius (ilgalaikius
trumpalaikius).

20ll
ir

metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 4
28
pastabos, 2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 4 ir

ir

27.3 pastabos, 2013 metq Metiniq finansiniq

ataskaitq

rinkinio 5 ir 29.2 pastabos.
Atskyrimo s4lygq l0 priedas.
t0.2.

Emitento pinigq srautq Sahinitl
ir apimdiq paai5kinimas bei

Metiniq

fi

nansiniq ataskairq rinkiniai.

apibudinimas.
r0.3.

Informacija apie emitento
skolinimosi poreikius ir
finansavimo struktur4.

r

0.4.

2011,2012 metq Metiniq finansiniq araskaitq rinkiniq 22
pastab4 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 24
pastaba.

Informacija apie bet kuriuos
kapitalo iStekliq naudojimo
apriboj imus, kurie tiesiogiai
arba netiesiogiai turi arba gali

tureti reiksmingos itakos
emitento veiklai.
r0.5.

Informacija apie numatomus
leSq, reikalingq 5.2.3 ir 8.1

punktuose nuslat)4iems

lsipareigojimams

ivykdyi,

Saltinius.
I

TYRIMAI IR

l.

PLETRA,
PATENTAI IR LICENCIJOS

Bendrovd ir/ar Emitentas

politikos.

@

Bendrove irlar Emitentas neturi patentu irlar licenciiu.

INFORMACIJA APIE
TENDENCIJAS

12.

12.

t.

Svarbiausios pastarojo meto
gamybos, pardavimq ir atsargq,
taip pat i5laidg ir pardavimo
kainos tendencijos nuo
paskutiniq fi nansinir.l metq
pabaigos.

t2.2.

Informacija apie bet kurias
Zinomas tendencijas,

Rizikos veiksniq s4ralas.

netikrumus, reikalavimus,
isipareigojimus ar ivykius, kurie
pagristai gali tureti dideles
jtakos emitento perspektyvai
maZiausiai einamaisiais
finansiniais metais.
13.

l{.

PELNO PROGNOZIS ARBA
PRELIMINARUS PELNAS
ADMINISTRAVIMO,
VALDYMO IR PRIEZIOROS
ORGANAI IR VADOVYBE

Pelno prognoze arba duomenys apie preliminarq peln4
nepateikiami.

6

L4*_

14.

I

.

I lnformacija

apie
organq narius.

valdymo

I Emitento lstatai. V dalis.
Emitento valdyba (i5 trijq nariq,4 metams) iSrinkta 2014 m.
balandZio 28 d. ivykusiame visuotiniame akcininkq
susirinkime (2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcininkq
susirinkimo protokolas). Valdybos nariais iSrinkti Alvydas
Banys, Darius Sulnis ir lndre MiSeik).te.

- direktoriumi, 2014 m. balandZio 28 d.
valdybos sprendimu paskirtas Darius Sulnis (2014 m.
Emitento vadovu

balandZio 28 d. valdybos sprendimas).

Ahydas Banys 1991 metais baige Vilniaus Gedimino
technikos universitetq suteiktas in2inieriaus
magistro laipsnis.

Darbovietes per paskutinius

5

-

ekonomisto

metus (lskaitant buvim4

valdybos ar stebetojg tarybos nariu):

UAB ,,LJB investments" direktorius - nuo 2007 m.;
UAB ,,LJB property" direktorius - nuo 2007 m.;
,,Trakcja" SA (Lenkija) stebetoj q tarybos narys - Z0l2
metai;

-

2013

UAB ,,Cedus Invest" valdybos narys

- nuo 2013 m.
UAB ,,BAIP grup6" valdybos narys - nuo 2013 m.
AB ,,lnvalda LT" valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.
AB ,,lnvalda LT" patarejas

-

nuo 2013 m.

UAB ,,lnvalda LT Investments" valdybos pirmininkas

-

nuo

-

nuo

2014 m.

AB ,,INVL Baltic Real Estate" valdybos pirmininkas
2014 m.

AB ,,INVL Technology" valdybos pirmininkas

- nuo 2014

m,

Indrd MiSeikyt0 1994 m. baig€ Vilniaus Gedimino technikos
universitetq iS,,tas architekto magistro laipsnis.
Darbovietes per paskutinius

5

metus (iskaitant buvimq

valdybos ar steb€tojq tarybos nariu):

UAB ,,lnreal valdymas"

(ankstesni pavadinimai UAB
,,lnvalda nekilnojamojo turto valdymas", UAB ,,lnRed"),
architekte

-

nuo 2007 m.;

AB,,lnvalda LT" valdybos nare - nuo 2012 m.;
AB ,,lnvalda LT" patareja

-

nuo 2012 m.;

AB ,,lnvalda privatus kapitalas" valdybos nar€

- nuo 2013

m,;

AB ,,lnvalda privatus kapitalas" patareja - nuo 2013 m.
AB ,,INVL Baltic Real Estate" valdybos nare nuo 2014 m.
AB ,,INVL Technology" valdybos nare - nuo 2014 m.

Darius Sulnis 1993 m. baige Vilniaus universitet4, kur lgijo
apskaitos ir audito magistro laipsnj. 2013 m. baige studijas
Duke universitete JAV ir [gijo venlo administravimo
magistro laipsni (Global Executive MBA).
Darbovietes per paskutinius

5

metus (iskaitant buvim4

valdybos ar stebetojq tarybos nariu):

UAB ,,Finasta Asset Management" valdybos narys - 2003

-

2009 m.;

SIA ,,Dommo Grupa" stebetojq tarybos narys
m.;

-

ZOO5

UAB ,,Finasta jmoniq finansai" valdybos narys
2009 m.;
AB ,,Sanitas" valdybos narys

-

2006

-

201

-

-

ZOIO

2006

-

I m.;

AB banko ,,Finasta" stebetojrt tarybos narys -

2OOB

m.;

- 2OOg

UAB ,,Inreal valdymas" (anktesnis pavadinimas UAB
,,lnvalda nekilnojamojo turto valdymas,') valdybos narys
2008

-

2009 m.;

AB ,,Tiltra Group" stebetojq tarybos narys - 2008
SIA

-

201

I

-

m.;

,,DOMMO* stebetojq tarybos pirmininkas - nuo 2005 m.;
AB,,lnvalda LT" prezidenras - 2006 - 201 I m., nuo 2013 m.;
AB ,,lnvalda" patarej

as

-

2012 -2013 m.;

AB ,,lnvalda LT" valdybos narys

-

nuo 2006 m.;

SIA ,,Burusala" stebetojq tarybos pirmininkas

-

nuo 2006 m.;

AB ,,Vilniaus baldai" valdybos narys

- nuo 2007 m.;
AB ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas,. valdybos
pirmininkas

-

nuo 2007 m.;

UAB ,,Litagra" valdybos narys - nuo 201 I m.;
UAB ,,Cedus Invest" valdybos narys - nuo 2013 m.;
UAB BAIP grupe valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.;
UAB ,,lnservis" (ankstesnis pavadinimas UAB ,,lnreal

paslatq prieZi0ra") valdybos narys

-

nuo 2013 m.;

UAB imoniq grupe,,lnservis" valdybos narys - nuo 2013 m.;
UAB ,,Kelio Zenklai" valdybos narys - nuo 2013 m.;
UAB ,,lnvalda LT Investments" direktorius, valdybos narys
nuo 2014 m.;

-

AB ,INVL Baltic Real Estate" direktorius, valdybos narys nuo 2014 m.;

AB ,,INVL Technology" direktorius, valdybos narys nuo
2014 m. geguZes 8 d.

8

/-:

Valdybos nariq irlar direktoriaus nesieja jokie tarpusavio
5eimyniniai rySiai.

Valdybos nariai irlar direktorius neturi

klastojimo nusikaltimus;

(ii)

(i)

teistumo

uZ

bankoto, likvidavimo

administravimo ir (arba) sankcijq.

Valdybos nariams

ir /ar direktoriui reguliavimo institucijos

nera pateikusios oficialiq vieSq kaltinimq arba pritaikiusios

sankcijas, teismas nera uZdraudgs

eiti emitento imones

administravimo, valdl.rno ar prieZiiiros organq nario pareigas

arba

eiti

vadovaujamas pareigas arba

tvarkyi bet

kurio

emitento reikalus.
t4.2.

Administravimo, valdymo ir Valdybos nariai irlar direktorius neturi interesq konfliktq tarp
prieZi[ros organq ir vadovybes pareigq Emitentui ir jq privadiq interesq ir (arba) kitq
pareigq.

interesq konfliktai.

Nera susitarimq su Emitento stambiaisiais

akcininkais,

klientais, tiekejais ar kitais asmenimis, pagal kurj valdybos
nariai irlar direktorius butq paskirti administravimo, valdymo
ar prieZi[ros organq arba vadolybes nariu.

Valdybos nariams

irlar

direktoriui netaikomi jokie

apribojimai, iSskyrus nustatytus galiojandiuose teises aktuose,
perleidZiant turimus Emitento vertybinius popierius per tam
tikq laikotarpi.
15.

ATLYGINIMAS IR
SKATINIMO PRIEMONES

l5.l

lnformacija apie emitento ir jam
priklausandiq bendroviq
sumoket4 atlyginim4 valdymo
organq nariams.

15.2.

Bendra emitento ir

jo

pavaldZiqjq bendroviq atid€jimq
suma, skirta pensijos, senatves
ar pana5iq i5mokq le5oms
sukaupti.
16.

VALDYBOS PRAKTIKA

16.1.

Valdybos nariq kadencija.

Metiniq

fi

nansiniq ataskaitq rinkiniai.

Metiniq prane5imq l3 punktas.
Emitentas nenumato mokiti valdymo organg nariams jokio
kito atlyginimo, iSskyrus numaty4 darbo sutartyse.

Bendrove nekaupe ir Emitentas nenumato kaupti atiddjimq,
skirtq pensijos, senatves ar panaSiq iSmokq leSoms sukaupti.

Valdyba renkama 4 metq kadencijai (Emitento istatq V d.).

Informacija apie valdybos narius pateikta Sio dokumento
punkte.

l4.l

16.2.

Informacija apie su emitentu ar Bendrov6 nera sudariusi ir Emitentas nenumato sudarJ,ti
bet kuria jo pavaldZi4ja imone sutardiq del darbo administravimo, valdymo ar prieZiUros
sudarytas sutartis del darbo organuose, nustatandiq i5mokas darbo sutardiai pasibai gus.
administravimq valdymo ar
prieZitros organuose, nustatltas

i5mokas darbo sutardiai
arba atitinkamas

pasibaigus,

paneigiantis teiginys.
16.3.

Informacija apie audito komitetq
ir atlyginimq komitet4.

Atlyginimq komitetas nesudaromas.

Informacija apie Bendroves audito komitet4,

jo

narius

pateikta Metiniuose praneSimuose.
Emitento audito komitetas bus iSrinktas ir veiks, informacija
apie jo narius bei rykdomq veiklq bus atskleidZiama teises
aktuose nustat).ta tvarka.
16.4.

Parei5kimai apie bendroviq
valdymo kodekso laikym4si.

lnformacija apie tai, kaip Bendrovd laikosi bendroviq
valdymo kodekso atskleista Metiniuose pranesimuose.
Emitentas informacij4 apie tai, kaip jis laikosi AB NASDAQ
OMX Vilnius listinguojamq bendroviq valdymo kodekso
atskleis teises aktuose nustat),ta tvarka ir terminais po
bendroves akcijq itraukimo iprekybq Sioje rinkoje.

17.

DARBUOTOJAI

17.1

Informacija apie darbuotoj

t7.2.

Akcijq paketai ir akcijq
sandoriai.

us.

Emitentas sudare darbo sutarti su 2014 m. balandZio 28 d.
valdybos sprendimu paskirtu direktoriumi. Artimiausiu metu
nenumatoma sudaryti kitq darbo sutardiq.

2014 m. balandZio 28 d. Emitento visuotinio akcininkq
susirinkimo sprendimu valdybos nariais yra iSrinkti:
Banys, kuriam nuosavybes teise priklauso 7,68
proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 7,68 proc. balsq, o jo

(i) Alvydas

kontroliuojamai jmonei - UAB ,,LJB Investments",
nuosavybes teise priklauso 30,44 proc. Emitento akcijq,
suteikiantiq 30,44 proc. balsq:

(ii)

Darius Sulnis. kuris neturi Emitento akcijq ir jq
suteikiamq balsq o jo kontroliuojamai imonei - UAB
,,Lucrum investicija", nuosavybes teise priklauso 20,58 proc.
Emitento akcijq bei 22,58 proc. Emitento akcijq suteikiamq
balsq (20,58 proc. balsq suteikia nuosavybes teise
priklausandios akcijos, 2 proc. balsq priklauso pagal
atpirkimo sandori);
(iii) Indre Miseikyte, kuriai nuosavybes teise priklauso 2
proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 2 proc. balsq.

2014 m. balandZio 28 d. valdybos sprendimu Emitento
vadovu (direktoriumi) paskirtas Darius Sulnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq
istatymo 24 str. 2 d. nuostatomis laikoma, kad Emitento
vadovas turi ir kitq Emitento vadovq balsus, toddl laikoma,
kad kiekvienas Emitento vadovas turi 62,68 proc. balsq.
Akcijos lg,tos Atskyrimo s4lygq pagrindu uZ anuliuotas
Bendroves akcijas skiriant Emitento akciir.l
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17.3.

Visq susitarimq del darbuotojq
dalyvavimo emitento kapitale

Tokiq susitarimq nera ir nenumatoma sudarlti.

aprasymas.

STAMBIEJI AKCININKAI

18.
18.

r.

Stambieji akcininkai.

18.2.

Balsavimo teises.

18.i.

Informacija apie priklausomumq

ir kontrolg.

18.4.

19.

Irena Ona Mi5eikiene, kuriai nuosaryb6s teise priklauso
28,90 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 28,90 proc. balsq.
Apie kitus stambiuosius akcininkus informacija pateikta Sio
dokumento 17.2 punkte.
Kiekviena paprastoji vardine I lito nominalios vertes pilnai
apmoketa akcija visuotiniuose akcininkq susirinkimuose
suteikia vien4 bals4. Visos akcijos suteikia vienodas teises
(Emitento istatai).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq
istatymo 24 str. 2 d. laikoma kad emitento vadovas turi ir kitr.l
emitento vadovq balsus, o pagal 24 str. I d. 6 p. asmens
turimais balsais yra laikomi balsai, kuriuos turijo
kontroliuojamos imones.
Informacija apie priklausomum4 ir kontrolg pagal minetas
istatymo nuostatas nurod),ta Sio dokumento 17.2 punkte.
Apie iokia kita ealima kontrole nera Zinoma.

Susitarimai, galintys itakoti Nera Zinoma apie susitarimus, del kuriq veliau gali pasikeisti
kontrolg.

kontrole.

SANDORIAI SU
SUSIJUSIOMIS SALIMIS

20ll ir2012

metq Metiniq praneiimq 20 punktas, 2013 metq
Metinio prane5imo 21 punktas.

20ll

metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 30 pastaba,
2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 29 pastaba,
2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 3l pastaba.
20.

FINANSINT INFORMACIJA

APIE EMITENTO TURTA

IR

ISIPAREIGOJIMUS,

FINANSIN4 PADIiTI BEI
PELNA IR NUOSTOLIUS
20.1

Istorind

fi

nansine informacija.

Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai, Metiniai praneSimai. Si
finansine informacija parengta pagal Reglamentq (EB) Nr.
160612002.

20.2.

Formali

20.3.

Finansine atskaitomvbe.

fi

nansine informacija.

Bendrove rengia savo ir konsoliduotus tarpinius bei metinius
nansiniq ataskaitq rinkinius.

fi

Emitentas teises aktq nustatlta tvarka rengs ir skelbs savo ir
konsoliduotus tarpinius bei metinius finansiniq ataskaitq
rinkinius.
20.4.

Istorines metines fi nansines
informacijos auditas.

ll

20.4.1

Informacija apie metines
fi

nansines atskaitomybes audit4.

Metiniai prane5imai ir Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai
audiluojami, nepriklausomq auditoriq iSvados pateiktos
Metiniuose praneSimuose ir Metiniq finansiniq ataskaitll
rinkiniuose.

20.4.2.

Nurodoma, kuri kita informacija
buvo audituota.

20.4.3.

Kiti informacijos Saltiniai.

Pateikti finansiniai duomenys paimti iS audituotq Metiniq
praneSimq bei Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq.

20.s.

20.6.

20.7.

Veliausiosios finansines

2013 metq Metinis prane5imas ir Metiniq finansiniq ataskaitq

informacijos senumas.

rinkinys.

Tarpine ir kita finansine
informacija.

Tarpines finansines informacijos pagrindu

Dividendq mokej imo tvarka.

Dividendai skirstomi ir mokami teises aktll nustatyta tvarka.

parengtos

Atskyrimo s4lygos.

Dividendq mokejimas nera garantuojas, jis priklausys nuo
veiklos rezultatq, bendros finansin€s situacijos bei visuotiniq
akcininkq susirinkimuose priimtq sprendimq.
20.7.1

Informacija apie dividendus Visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, kuriq sprendimu
2011, 2012 ir 2013 finansiniais patvirtinti Z0ll, 2012 ir 2013 metq finansiniq ataskaitrl
metais.

rinkiniai bei paskirst),tas pelnas, nebuvo priimta sprendimq
dali pelno skirti dividendams iSmoketi.

20.8.

Teisiniai ir arbitraZo procesai.

Bendrove per 12 pastarqjq menesiq laikotarpi nedalyvauja
jokiuose vyriausybiniuose, teisiniuose ar arbitraZo procesuose

(iskaitant bet kuriuos Zinomus nebaigtus nagrineti arba
bEtinus nagrineti procesus), kurie padare, daro arba gali
padaryi dideli poveikj Bendroves, Emitento ir (arba) bet
kurios priklausandios bendroves finansinei padediai arba

pelningumui.
20.9.

Reik5mingi emitento fi nansin€s
ar verslo padeties pokydiai.

21.

PAPILDOMA
INFORMACIJA

2t.t

Akcinis kapitalas:

2l.l.l

I5leisto kapitalo dydis ir
informacija apie kapitalo suderi
pagal akcijq klases.

2t.t

.2.

Akcijos, nereiSkianiios

dalf/avimo istatiniame kapitale.

Emitento fstatinio kapitalo dydis yra

3 294 209 litai.

Jis

padalytas i 3 294 209 paprastqsias vardines I lito nominalios
vertes akcijas. Visos i5leistos akcijos ya pilnai apmoketos ir
suteikia jq savininkams Emitento istatuose ir galiojandiuose
teises aktuose numat)tas turtines bei neturtines teises.

Nera iSleistq akcijq, nerei5kiandiq daly,rravimo lsratiniame
kapitale.

12

2t.1.3.

21.1 .4.

2l .1.5.

lnformacija apie nuosavas

Emitentas neturi nuosa\q akcijq, Emitento dukterin€s

akcijas.

bendroves nera isigijusios Emitento akcijq.

Konvertuojamqj q vertybi niq
popieriq, keidiamqj q vertybiniq
popieriq arba garantuotrli rl
vertybiniq popieriq skaidius.

Nera i5leistq

Informacij a apie pasira5ymo
teises ir isipareigojimus pagal
patvirtintq tadiau dar neiSleisq

Nera i5leistrl pasira5ymo teisiq irlar prisiimtll jsipareigojimq

kapitalq ir (arba) isipareigojimus

padidinti kapital4.
21.\.6.

lnformacija apie kapital4 kuris
bus pritrauktas jvykdZius
pasirinkimo sandorius.

21.1.7.

Akcinio kapitalo susiformavimo
per laikotarpj raida.

konvertuojamrjq vertybiniq popieriq,

keidiamqjq vertybiniq popieriq arba garantuotL.lirl vertybiniq
popieriq.

Nera priimtq sprendimq iSleisti konvertuojamqjq vertybiniq
popieriq, keidiamqjq vertybiniq popieriq arba garantuotr{jq
vertybiniq popieriq.

pagal patvirtinte tadiau dar neisleist4 kapitalq
jsipareigojimq padidinti kapital4.

ir

(arba)

Nera priimtq sprendimq del min€tq teisiq irlar isipareigojimq.
Nesudaryti jokie pasirinkimo sandoriai, kuriq pagrindu b0tq
pritrauktas kapitalas.

Emitento lstatinis kapitalas suformuolas Atskyrimo sqlygose
nustatyta tvarka.

21.2.

Memorandumas ir jstatai.

21.2.1.

Emitento tikslq apibiidinimas.

Emitento tikslai apibudinti islatq

21.2.2.

Istatq nuostatos, susijusios su
administravimo, valdymo ir
prieZiiros organq nariais.

Emitento organai, jq kompetencij4 rinkimo (skyrimo) bei
atsaukimo tvarka nurodya !statq V dalyje.

21.2.3.

Kiekvienos esamos akcijq klases
suteikiamos teises ir pirmumo
teises bei joms nustatyti

Emitento isleistq akcijq suteikiamos teises nurodytos istatq

ll

dalyje.

IV dalyje.

apriboiimai.
21.2.4.

Veiksmq, kuriq butina imtis Akcijq savininkq teises gali b[ti keidiamos tik teises aktq
norint pakeisti akcijq savininkq

nustatlta tvarka.

teises, apibudinimas

2t.2.s.

Sqlygq, reglamentuojandiq

akcininkq visuotiniq metiniq
susirinkimq ir neeiliniq
visuotiniq susirinkimq Saukimo
tvark4, apib[dinimas.
21.2.6.

lstatq nuostatos, pagal kurias
biitq atidedamas emitento
kontrol6s pasikeitimas arba
u2kertamas tokiam atidej imui
kelias.

Visuotiniai akcininkq susirinkimai Saukiami lstatuose ir

galiojandiuose teises akuose nustalrta tvarka.

Istatai nenumato specialiq nuostatq, pagal kurias bfitq
atidedamas Emitento kontroles pasikeitimas arba uZkertamas

tokiam atidejimui kelias.

21.2.7.

Informacija apie f statq
nuostatas, reglamentuojandias
didXausi4 nuosavybes ribq
kuri4 virSijus akcininko

Istatai nenumato nuostatq, reglamentuojandiq didZiausiq
nuosavybes rib4 kuri4 vir5ijus akcininko nuosa\rybg bOtina
atskleisti. Informacija atskleidZiama galiojaniiq teises aktq
nustatlta tvarka.

nuosalybg butina atskleisti.
21.2.8.

lstatais nustatytq s4lygq,
reglamentuojandiq kapitalo
pokydius, apib[dinimas, jei Sios
s4lygos yra grieZesnes uZ
nustatlt4sias istatymu.

22.

REIKSMINGOS SUTARTYS

23.

TRE.IoSIoS SALIES
INFORMACIJA IR
EKSPERTU ATASKAITA
Bf,I BET KURIU INTERESU

Sqlygos, reglamentuojaneios kapitalo pokydius, nustat)4os
galiojandiais teises aktais, isratai specialiq s4lygll nenustato.

PAREISKIMAS
24.

VIESIEJI DOKUMENTAI

Su Dokumentais galima susipaZinti akcines bendroves
,,lnvalda LT" interneto svetaineje w r,'w.invaldalt.com, AB
NASDAQ OMX Vilnius vertybiniq popieriq birZos intemeto

svetaineje

w

rvw.nasdaqomxbaltic.com, Centrineje

reglamentuojamos informacijos bazeje
25.

INFORMACIJAAPIE
TURIMAS AKCIJAS

-

rr

* u.cri

b.

I

t.

Informacija apie imones, kuriq kapitalo dalis priklauso
Emitentui, nurodlta Atskyrimo s4lygq 8 priede.

I.t

Europos Komisijos Reglamento 809/2004

III

priedas

Biitiniausi akcijU vertybiniq popieriq ralto informacijos atskelbimo reikalavimai

PROSPEKTO PUNKTAI

t.

ATSAKINGI ASMENYS

l.l

Asmenys, atsakingi

uZ

NUORODA

prospektui

lygiaverdiq informacij4.

Asmenys, nurodyi Atskyrimo s4lygq 3 psl. UZ

informacij6 pateikt4 Siame dokumente (iskaitant
Rizikos veiksniq s4ra54) atsako jl pasiraSgs
Emitento direktorius.

1.2.

Atsakingq asmenq patvirtinimas.

Parei5kimai nurodyi Atskyrimo s4lygq 3 psl.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Rizikos veiksniq s4raSas.

3.

PAGRINDINE INFORMACIJA

3.1

PareiSkimas del ap!ryartinio kapitalo

Emitento valdybos manymu, apy/artinis
yra pakankamas esamiems Emitento

kapitalas

reikalavimams patenkinti.
3.2.

Kapitalizacija ir isiskolinimas

Informacija pateikiama Metiniuose finansiniq
ataskaitq rinkiniuose ir Atskyrimo s4lygq l0
priede.

,_

r.

3.4.

Su emisija (siUlymu) susijusiq fiziniq
ir juridiniq asmenq interesai

Siiilymo priezastys ir

pajamq

panaudojimas

Nera su emisija (siiilymu) susijusiq interesq.

Atskyrimo s4lygos.

Del akcijq emisijos nebus gauta

papildomq

paj amrl.

1.

4.1

INFORMACIJA APIE
VtrRTYBINIUS POPIERIUS,
KURIUOS NUMATYTA SIULYTI
(ITRAUKTI I PREKYBOS
sARA54)

Si[lomq ir (arba) j prekybos s4ra54 Si[lomq ir j prekybos s4rai4 itraukiamq
jtraukiamq venybiniq popieriq ripas ir vertybiniq popieriq tipas ir klase paprastosios
klase.
vardines vieno lito nominalios vert€s akcijos.

ISIN

(Tarptautinis venybiniq

popieriq

identifi kavimo numeris) LT0000 I 28753.
Teises aktai, kuriais remiantis

4.3.

Vertybiniai popieriai sudaryi

vadovaujantis

vertybiniai popieriai buvo sudaryi.

teises aktais, nuodytais Atskyrimo s4lygose.

Vertybiniq popieriq forma.

Informacija apie vertybinius popierius alskleista
t5

Atskyrimo s4lygq 8 priede.
4.4.

Vertybiniq popieriq emisijos valiuta.

4.5.

Vertybiniq popieriq suteikiamos teises.

Litai.

Vertybiniq popieriq suteikiamos teises

bei

naudojimosi jomis tvarka nustat)ta istatuose ir
galiojandiuose teis6s aktuose.
4.6.

4.7.

4.8.

Informacija apie sprendimus,
jgalioj imus ir patvirtinimus, kuriq
pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba
bus sudaryi ir (arba) iSleisti.
Numatoma vertybiniq popieriq
iSleidimo data.

Vertybiniai popieriai iSleisti Atskyrimo sqlygq ir
jstatq pagrindu. Atskyrimo sqlygas ir jstatus
patvirtino 2014 m. balandZio 28 d. ivykgs
visuotinis Bendroves akcininkq susirinkimas.

Vertybiniai popieriai isleisti 2014 m. balandZio
29 d. (Atskyrimo s4lygos).

Bet kuriq apribojimq laisvai perleisti
vertybinius popierius apib[dinimas.

Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius
nenustat)4i (iSskyrus teises aktuose numatltus
atvejus).

4.9.

4.10.

lnformacija apie tai, ar vertybiniams
popieriams yra taikomos privalomojo
oficialaus pasi[lymo arba privalomojo

Vertybiniams popieriams privalomojo oficialaus

pirkimo ar pardavimo taisykles.

nustat)4a tvarka.

Informacija apie vie5uosius pasitilymus
perimti emitento akcinj kapital4.

2013 metais igrvendintas privalomas oficialus
si[lymas supirkti Bendroves akcijas, mokant uZ
akcij4 2,355 euro (informacija pateikta intemeto

pasifilymo arba privalomojo pirkimo

ar

pardavimo taisykles taikomos teises aktuose

svetainese

wrvrv. invaldalt.com,
www.nasdaqomxbaltic.com, www.crib.lt).

4.1t

Informacija apie mokesdius,
atskaitomus iSmokant uZ vertybinius
popierius gautas pajamas.

UZ vertybinius popierius gautos pajamos
apmokestinamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pelno mokesdio ir Lietuvos
Respublikos gyventojq pajamq mokesdio
istatymq nuostatomis.

Emitentas neprisiima atsakomybes i5skaidiuoti
mokesdius ilmokant.

SIULYMO S.{LYGOS

S4lygos, sitilymo

5.1

numatomas grafikas

ir

statistika,
siiilymo

paraiskos pateikimo tvarka.
5.1

.l

5.1.2.

SiIlymo s4lygos.

Siiilymo s4lygos atskleistos Atskyrimo s4lygose.

Bendra emisijos (si0lymo) suma.

Bendra emisijos (siolymo) suma nurodyta
Atskyrimo sqlygq 8 priede.

5.1 .3.

Siolymo galiojimo laikotarpis

SiOlymo galiojimo laikotarpis.

nurodytas

Atskyrimo sqlygose.
5.1.4.

Kada

ir kokiomis aplinkybemis

galima

Atsaukti arba sustabdyti siulym4 galima teises
l6

atsaukti arba sustabdyi siulym4.

alctl nustatlta tvarka.

5.1.5.

Kitos si[lymo s4lygos.

5.2.

Platinimo ir paskirstymo planas.

Atskyrimo s4lygq 5 ir 6 dalys.

5.3.

Kainos nustatymas.

Atskyrimo s4lygq 5 dalis.

5.4.

Platinimas

6.

ITRAUKIMAS I

6.1

lnformacija apie vertybiniq popieriq
itraukim4 i prekybos s4ra54.

ir garantavimas.

PREKYBOS
S4RAS4 IR PLATINIMO TVARKA
Informacija apie vertybiniq popieriq itraukim4 i
prekybos s4ra54 pateikta Atskyrimo s4lygq 5.9
punkte.

6.2.

Reguliuojamos rinkos arba lygiavertes
rinkos. kuriose i prekybos sqraSq jau yra

jtraukti tos padios klas€s venybiniai
popieriai.
6.3.

Kiti

sukuriami vertybiniai popieriai,
kuriuos siekiama ltraukti j prekybos
reguliuojamoje rinkoje s4ra54.

6.4.

Informacija apie subjektus, kurie yra
tvirtai isipareigojg veikti antrin€s
prekybos tarpininkq teisemis ir
uZtikrinti likvidumq si0lymo kainomis
bei jq isipareigojimo pagdndiniq s4lygq
apib[dinimas.

6.5.

Stabilizavimas.

7.

PARDUODAMU

8.

f,MITENTO (STULYTOJO)
ISLAIDOS

N€ra priimtq sprendimq sukurti kitq vertybiniq
popieriq irjuos itraukti I prekybos reguliuojamoje
rinkoje sEa54 arba skirti vie5am ar uZdaram
platinimui.
Subjektq, kurie yra tvirtai isipareigojg veikti
ir uZtikrinti

antrines prekybos tarpininkq teisemis
likvidum4 siiilymo kainomis, ndra.

VERTYBINIV
POPIERIV SAVININKAI
lSlaidos yra nereiklmingos, jos apsiriboja teises
aktuose numatltais Zyminiais mokesdiais,

rinkliavomis ir pan.
o

SILPNINIMAS

10.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Atskyrimo s4lygos.

Patvirtinu, kad Siame dokumente pateikta nuorodq informacija ir nuorodos i Dokumentus yra pateiktos
teisingai ir, kiek man Zinoma, nurodo vis4 informacij4, galindiA tureti reik5mingos itakos akcines bendroves
,,INVL Baltic Farmland" vertinimui, nera nutyleta Zinomq reikSmingq faktq ir as emiausi visq pagristq
priemoniq tam uZtikrinti.

re

Sio dokumento pateikimas negali buti pagrindu daryti prielaid4, kad nuo jo sudarymo dienos akcinds
bendrovds ,,INVL Baltic Farmland" neivyko jokiq pokydiq ir kad jame pateikta informacija bet kuriuo Sio
t1

dokumento galiojimo metu atskleidZia visais atZvilgiais reikSming4 informacijq.

Priimdami investicini sprendim4 investuotojai privalo vadovautis paiiq turimomis Ziniomis, gautomis
ivertinus Dokumentus ir viesq informacijq akcinei bendroves ,,INVL'Baltic Farmland.. paaJtl,
1st<aitant, Ue
apribojimq visus privalumus ir rizikas.
Sis dokumentas negali buti suprantamas irlar vertinamas kaip teisine ar verslo rekomendacija.
Del patarimo
teisiniais, verslo ar mokesdiq klausimais kiekvienas investuotojas turetl+ keiptis ."ro p"a.e;*
u,

konsultaatus teises, verslo ar mokesdiq klausimais.

Asmenys, gavg 5i dokumentq

laikyis.

i

turi susipaZinti su atitinkamos jurisdikcijos taikomais apribojimais ir jq

Akcines bendroves ,,lNVL Baltic Farmland,. direktorius
Darius Sulnis

I8

