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Apie „Akropolio“
grupę

Kur mes
esame

2002 m. veiklą pradėjusi Grupė (grupę sudaro
„AKROPOLIS GROUP“ bei jos dukterinės
įmonės) per 20 veiklos metų išaugo į Baltijos
šalyse pirmaujančią prekybos ir pramogų centrų
vystymo ir valdymo įmonių grupę.

„AKROPOLIS GROUP“ nuosavybės teise valdo
5 prekybos ir pramogų centrus Lietuvoje ir Latvijoje.
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Grupė išvystė 5 prekybos ir pramogų centrus. Šiuo
metu „Akropolis Group“ (toliau – Bendrovė) įmonių
grupei nuosavybės teise priklauso ir yra valdomi šie
prekybos ir pramogų centrai: 3 „Akropoliai“ Lietuvoje
(Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose), taip pat „Akropole“
ir 2021 metų pabaigoje įsigytas prekybos ir pramogų
centras „Alfa“ Rygoje, Latvijoje. Šiuose prekybos
centruose veikia beveik 1000 parduotuvių ir paslaugų
teikimo vietų. Bendrovė 2021 rudenį paskelbė apie
atnaujintus planus vystyti daugiafunkcio kultūros,
pramogų, verslo ir prekybos kvartalo „Akropolis
Vingis“ projektą Vilniuje.
Antraisiais COVID-19 pandemijos metais tapę 2021ieji sąlygojo griežtų ribojimų taikymą prekybos ir
pramogų centrų sektoriui. I-ąjį metų ketvirtį, o taip
pat ir didžiąją II-ojo ketvirčio dalį, buvo leidžiama
veikti tik pirmo būtinumo prekėmis prekiaujančioms
parduotuvėms. Vis dėlto, net ir įtemptu metu Grupė
išlaikė lyderio pozicijas prekybos ir pramogų centrų
rinkoje, neprarasdama prekybos centrų nuomininkų:
metai užbaigti turint tik 1 proc. laisvų nuomos plotų
visuose prekybos centruose, valdytuose nuo metų
pradžios.
Praėjusiais metais „Akropolis Group“ įžengė į
tarptautinę kapitalo rinką. Bendrovė sėkmingai
išplatino debiutinę 300 mln. Eur vertės 5 metų trukmės
euroobligacijų emisiją su 2,875 proc. metine kasmet
išmokamų palūkanų norma. Tai pirmoji tokio tipo
skolos vertybinių popierių emisija visame Baltijos šalių
nekilnojamojo turto sektoriuje. „Akropolis Group“
obligacijos pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir
„Euronext Dublin“ biržose.
2021 m. Bendrovė įvertinta tarptautinių kredito
reitingo agentūrų. Gegužę „Fitch Ratings“ suteikė
BB+ ilgalaikį emitento reitingą su stabilia perspektyva,
„S&P Global Ratings“ – BB+ reitingą su neigiama
perspektyva, kurią spalį pakėlė iki stabilios. Tokie
1

tarptautinių reitingų agentūrų įvertinimai rodo, kad
Grupė sėkmingai sprendžia kylančius iššūkius, Grupės
įmonės stabiliai pasiekia gerus finansinius rezultatus,
išlaiko aukštą nuomos pajamų surinkimo rodiklį, o
įmonių grupės verslo modelis yra tvarus ir atsparus
išorinių veiksnių poveikiui.
2021 m. sėkmingai įgyvendintas vienas iš strateginių
bendrovės tikslų – valdomų prekybos, pramogų ir
verslo centrų sertifikavimas. Pernai Vilniaus, Klaipėdos
ir Šiaulių „Akropoliai“ pelnė tarptautinius „BREEAM
In-Use“ pastatų tvarumo sertifikatus, skiriamus jau
eksploatuojamiems pastatams: Šiaulių „Akropoliui“
suteiktas „Very good“, Vilniaus ir Klaipėdos
„Akropoliams“ bei Vilniaus „Akropolio“ verslo
centrui – „Good“ įvertinimai. 2019 metais atidarytas
prekybos ir pramogų centras „Akropole“ Rygoje turi
„BREEAM New construction“ „Very good“ sertifikatą.
Prekybos centrų sertifikavimas yra įmonės vykdomos
aplinkosaugos, socialinės ir valdymo (ASV) programos,
apimančios dėmesį aplinkosaugai, socialinei aplinkai
ir korporatyvinei valdysenai, dalis. Siekiama, kad iki
2026 m. visi bendrovės valdomi prekybos centrai
pagal BREEAM standartą būtų įvertinti „Very good“
lygiu.
Stiprinant Grupės valdymo efektyvumą, pernai darbą
pradėjo vienintelės įmonės akcininkės „Vilniaus
prekybos“ sprendimu įsteigtas įmonės audito
komitetas (toliau – Audito komitetas). Siekiama, kad
jo veikla padėtų dar labiau skaidrinti ir efektyvinti
bendrovės veiklą, užtikrinti priimamų sprendimų
naudą investuotojams, akcininkams bei klientams.
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Bendrovės vadovo Svarbiausi įvykiai
laiškas
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„AKROPOLIS GROUP“ - didžiausius prekybos ir
pramogų centrus „Akropolis“ Lietuvoje ir Latvijoje
valdanti Grupė išgyveno vieną sudėtingiausių įmonių
grupės veiklos istorijoje laikotarpių – koronaviruso
pandemiją. Pasiekti Grupės rezultatai patvirtina pandemijos „streso testą“ verslo prasme sėkmingai
išlaikėme. Stipri grupės finansinė padėtis ir geri
veiklos rezultatai į 2022-us leidžia žvelgti užtikrintai ir
su pasitikėjimu.
Pandemijos valdymui skirti ribojimai lėmė tai, kad
ženklią laiko dalį „Akropolių“ veikla 2021-aisiais
vienaip ar kitaip buvo apribota. Vis dėlto, 2021 metais
išlaikėme tvirtą rinkos lyderio poziciją. Dėka puikaus
prekybos centrų valdymo komandos darbo bendras
muo metų pradžios valdytų „Akropolių“ patalpų
užimtumo rodiklis, pernai siekė 99 proc., o nuomos
pajamų surinkimo rodiklis – 99,5 proc.. Antroje 2021
metų pusėje švelnėjant ribojimams pirkėjai aktyviai
grįžo į prekybos centrus - atskirais mėnesiais buvo
pasiekti nauji „Akropolių“ nuomininkų apyvartos
rekordai.
Tarptautinės finansų rinkos „Akropolis Group“
įvertino kaip atsakingai ir tvariai verslą plėtojančią
Grupę. 2021-ais sėkmingai išplatinome „Akropolis
Group“ debiutinę 300 mln. eurų vertės, 5 metų
trukmės euroobligacijų emisiją. Tarptautinės kredito
reitingų agentūros „Fitch Ratings“ ir „S&P Global
Ratings“ pernai Grupei pirmą kartą suteikė ilgalaikius
emitento reitingus, atitinkamai BB+ su ilgalaike stabilia
perspektyva ir BB+ ilgalaike neigiama perspektyva
(2021 spalį pakeista į stabilią perspektyvą).
Tvirtai tikime teigiama didžiųjų prekybos centrų
perspektyva - pernai suaktyvinome plėtrą. „Akropolis
Group“ įsigijo Rygoje sėkmingai veikiantį prekybos
centrą „Alfa“, kurį 2022 kovą pervadinome į „Akropole
Alfa“. Atnaujinome didelio ir reikšmingo konversijos
projekto „Akropolis Vingis“, Vilniuje, įgyvendinimą.

2021 I ketv.

2021 m. vasario 19 d. „AKROPOLIS GROUP“ valdyba priėmė sprendimą įvertinti galimybę
skolintis kapitalo rinkose.

2021 II ketv.

2021 m. balandžio 6 d. Grupė baigė korporacinės struktūros pertvarkymą, kurio metu
„Akropolis Real Estate B.V.“ ir visos jos dukterinės įmonės tapo „AKROPOLIS GROUP“
dukterinėmis įmonėmis.
2021 m. birželio 2 d. „AKROPOLIS GROUP“ sėkmingai išplatino savo debiutinę 300 mln.
EUR vertės 5 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Šios obligacijos įtrauktos į Nasdaq Vilnius
ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržų sąrašus.
2021 m. birželio mėn. „AKROPOLIS GROUP“ refinansavo dukterinių įmonių iš bankų
gautas paskolas panaudodama dalį lėšų, gautų išleidus euroobligacijų emisiją.

2021 III ketv.

2021 m. rugpjūčio 9 d. „AKROPOLIS GROUP“ pasirašė sandorį su „AMD Holding“ dėl
Latvijos įmonės „Delta Property“, kuriai nuosavybės teise priklausė prekybos centras „Alfa“
Rygoje, Latvijoje, 100 proc. akcijų įsigijimo.

Manfredas Dargužis, Direktorius,
„Akropolis Group“

2021 m. rugpjūčio mėn. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ buvo sertifikuoti pagal
tarptautinį BREEAM standartą.
2021 m. rugsėjo 9 d. „AKROPOLIS GROUP“ dukterinė įmonė Biruliškių turtas pardavė
12,5 ha žemės sklypą Kauno rajone SBA Grupės įmonei SBA Urban.

2022 metais pagrindinį prioritetą skirsime projekto
„Akropolis Vingis“, Vilniuje vystymui taip pat naujų
veiklos galimybių Lenkijoje paieškoms. Tarp numatytų
artimiausių investicijų – Klaipėdos „Akropolio“
bendrųjų erdvių atnaujinimas.

2021 IV ketv.

2021 m. spalio mėn. „S&P Global Ratings“ teigiamai įvertino „AKROPOLIS GROUP“
perspektyvas ir pakėlė kredito reitingą nuo BB+ iki stabilaus.
2021 m. lapkričio 24 d. daugiafunkcis kompleksas „Akropolis Vingis“ buvo pateiktas
Vilniaus regioninės architektūros tarybos vertinimui. Ji iš esmės teigiamai įvertino pakeistą
priešprojektinį pasiūlymą.

Didelį dėmesį skiriame ESG temai. 2021 metais
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ buvo
sertifikuoti pagal tarptautinį „BREEAM in-use“
standartą, „Akropole Riga“ dar 2019 metais buvo
sertifikuotas pagal „BREEAM New Construction“
standartą. 2022 metais esame numatę parengti
ilgalaikę Grupės ESG strategiją.

2021 m. lapkričio 30 d. „AKROPOLIS GROUP“ sėkmingai užbaigė stambaus prekybos
centro „Alfa“ įsigijimą Rygoje, Latvijoje. Prekybos centro vadove paskirta Zane Kaktina,
prieš tai dvejus metus vadovavusi Rygos „Akropole“.

2022 I ketv.

3

2021 m. liepos 7 d. „Vilniaus prekyba“, vienintelio bendrovės akcininko, sprendimu įsteigtas
Audito komitetas. Audito komiteto nariais ketverių metų kadencijai paskirti Eglė Čiužaitė,
Šarūnas Radavičius ir Lukas Bendoraitis.

2022 m. kovo 10 d. prekybos centro „Alfa“ pavadinimas oficialiai pakeistas į „AKROPOLE
Alfa“. Be to, prekybos ir pramogų centro „AKROPOLE“ pavadinimas taip pat pakeistas – į
„AKROPOLE Rīga“.

4

Situacija dėl
Covid-19
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VALDŽIOS TAIKOMOS PRIEMONĖS
2020 ir 2021 metais Lietuvos ir Latvijos valdžios
institucijos įgyvendino priemones, kuriomis
siekiama paremti nuo prekybos uždarymo
nukentėjusius verslus.

EKONOMIKA
Covid-19 pandemija turėjo didelę įtaką ekonomikai
2020 m. ir 2021 m. pradžioje, bet pradėjus masinę
vakcinaciją pasaulio ekonomika pradėjo greitai
atsigauti ir pasiekė 5,9 proc. augimą.

ir 5,4 proc.. Taip atsitiko dėl per 2020 m. išaugusių
vartotojų santaupų (+12 proc. Lietuvoje ir +17 proc.
Latvijoje) ir atsigaunančio vartotojų pasitikėjimo. Dėl
griežtesnių ribojimų Latvijoje nei kitose Baltijos šalyse
vartojimas joje 2021 m. augo mažiau, todėl santaupos
augo dar labiau – beveik 21 proc. Manoma, kad ši
užgniaužta paklausa Latvijoje šoks į viršų 2022 m. –
Prognozuojama, kad pasaulio ekonomika toliau augs prognozuojama, kad privatus vartojimas augs +7,5
4,9 proc. 2022 m. ir 3,8 proc. 2023 m. (TVF, 2022 proc.
m. sausio mėn.). Visgi neseniai vėl staiga išaugęs
užsikrėtimų COVID-19 skaičius ir naujai atsiradęs 2021 m. infliacija palaipsniui augo; metinė infliacija
omikron variantas didina netikrumą dėl to, kaip greitai Lietuvoje pasiekė 4,6 proc., o Latvijoje – 3,2 proc.
Todėl 2022 m. pradžioje kainos augo daugiau nei
pavyks įveikti pandemiją.
vidutiniškai, vyko indeksavimas pagal įvairius VKI
Lietuva ir Latvija yra pagrindinės šalys, kuriose veikia duomenis.
Grupė, kurios abi pasižymi dideliu augimu ir, tuo pačiu,
atsparumu, palyginti su Europos ekonomikos vidurkiu.
Tą parodė Lietuvos ir Latvijos ekonomikų atsparumas
Covid-19 sukeltam ekonomikos sukrėtimui, ypač
lyginant su likusia ES dalimi. 2020 m. Lietuva ir Airija
buvo vienintelės dvi ES šalys, kurių BVP nesusitraukė.
Latvijos BVP susitraukė tik 3,6 proc., tuo tarpu ES
vidurkis buvo -5,9 proc. 2021 m. matėme stiprų
atsigavimą, kai tiek Lietuvos, tiek Latvijos BVP augo
visos ES vidutiniu greičiu (+5,0 proc.).

Lietuvos įmonės, kurių veikla buvo draudžiama arba
ribojama per pirmąjį karantiną 2020 metais, turėjo
galimybę iš Lietuvos valstybės gauti dalinę nuomos
mokesčio kompensaciją, kuri siekė iki 50 proc.
mokėtino nuomos mokesčio. Grupė taikė nuolaidas,
atsižvelgdama į nuolat vykusias derybas. Nuomininkai
Latvijoje 2020 m. tokios nuomos mokesčio
kompensacijos iš valstybės negavo, todėl Grupė
geranoriškai derėjosi su Latvijos nuomininkais dėl
nuolaidų. Latvijoje ir Lietuvoje 2020 metais suteiktos
nuolaidos iš viso sudarė 6,2 mln. EUR. Apskaičius
tokias nuolaidas, bendras Grupės surinkto nuomos
mokesčio rodiklis 2020 m. pabaigoje buvo 97,1 proc.
2021 m. Lietuvos valdžia pritarė naujoms pagalbos
priemonėms įmonėms, kurios nukentėjo nuo
antrosios Covid-19 bangos, o būtent subsidijoms,
skirtoms paremti įmones, kurių apyvarta krito
daugiau nei 30 proc. Tai apėmė prastovose esančių
darbuotojų atlyginimų subsidijavimą mainais už
įsipareigojimą nenutraukti su jais darbo santykių. Šios
priemonės daugiausia buvo taikomos mažmeninės

prekybos ir maitinimo sektorių įmonėms. Be to,
Lietuvos valdžia suteikė paskolas mažoms ir vidutinio
dydžio įmonėms, finansavimą didelėms įmonėms ir
palūkanų kompensavimą. 2021 m. pradžioje Latvijos
valdžia priėmė reglamentavimą, skirtą konkrečiai su
nuomos pajamomis susijusiai apyvartai, kuri krito
bent 30 proc. (palyginti su atitinkamais mėnesiais
ankstesniais laikotarpiais). Buvo du su nuomos
pajamomis susijusios pagalbos laikotarpiai – per
2021 m. pirmąjį ir paskutinį ketvirtį, su nuomos
pajamomis susijusios pagalbos suma siekė EUR
2.3 mln. Pirmajam pagalbos paketui jau pritarta ir
jis gautas. Šiuo metu pateikta paraiška antrajam su
nuomos pajamomis susijusios pagalbos paketui,
laukiama jos patvirtinimo. Nepaisant tebevykstančios
pasaulinės pandemijos, 2021 m. pabaigoje Grupė
sugebėjo atstatyti surenkamo nuomos mokesčio lygį
iki 99,5 proc. nuo priešpandeminio lygio (neįskaitant
naujai įsigyto „Alfa“ komplekso).

Lietuva
1AS

2AS

ŽALIAS

UŽDARYMAS

UŽDARYMAS

PASAS

2021 m. antrą ketvirtį atlaisvinus su Covid-19 susijusius
apribojimus, privatus vartojimas tiek Lietuvoje,
tiek Latvijoje staigiai pakilo, atitinkamai, 6,8 proc.
Rodikliai

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Lietuva
BVP augimas (%, per metus)
Privatus vartojimas (%, per metus)
Namų ūkių santaupų augimas
Infliacija (%, per metus)

-0,1
-2,1
12,2
1,1

4,8
6,8
9,0
4,6

3,4
4,8
7,6
6,7

3,4
4,1
6,3
2,2

Latvija
BVP augimas (%, per metus)
Privatus vartojimas (%, per metus)
Namų ūkių santaupų augimas
Infliacija (%, per metus)

-3,6
-7,6
17,0
0,1

4,7
5,4
20,9
3,2

4,4
7,5
14,8
5,9

3,8
5,2
14,7
0,9

Kov. 16 Bal. 22
2020 2020

Gruod. 16
2020

Geg. 23
2021

2020

Rgs. 13
2021

Vas. 4
2022

Kov.
2022

2022

2021

Latvija
1AS

2AS

3ČIAS

ŽALIAS

UŽDARYMAS

UŽDARYMAS

UŽDARYMAS

PASAS

Kov. 28 Geg. 10
2020
2020

Lap. 10
2020
2020

Bir. 2
2021
2021

Spa. 21
2021

Gruod. 19
2021

Vas. 28
2022

Kov.
2022

2022

Šaltinis: Europos Komisijos ekonominė prognozė, 2022 m. žiema ir 2021 m. ruduo
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Veiklos apžvalga
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MŪSŲ ATSAKAS
Grupė patyrė papildomų išlaidų, kurios siekė 525
tūkst. EUR 2020 m. ir 483 tūkst. EUR 2021 m., jos
buvo skirtos įsigyti įvairioms sveikatos ir higienos
priemonėms, siekiant užtikrinti darbuotojų ir
klientų saugumą.

2021 m. rudenį Grupė taip pat įsigijo modernią
įrangą, leidžiančią saugos darbuotojams greitai ir
saugiai tikrinti galimybių paso galiojimą tiek Latvijoje,
tiek Lietuvoje. Nuo pandemijos pradžios 2020 metais
visuose eskalatoriuose ir judančiuose takeliuose, taip
pat liftuose įdiegta moderni automatinė ultravioletinė
(UV) dezinfekavimo įranga, skirta automatiniam oro
dezinfekavimui UV spinduliais. Taip pat prie kiekvieno
įėjimo į prekybos centrus ir biurų pastatus bei prie
informacinių centrų ir sanitarijos patalpų įrengtos
stotelės su automatiniais jutikliniais dezinfekavimo
priemonių dozatoriais. Be to, visos bendrosios
patalpos ir dažnai liečiami paviršiai periodiškai
dezinfekuojami, ventiliacijos sistemos veikia visu
pajėgumu, o oro filtrai periodiškai keičiami. Visas
personalas griežtai laikosi rankų higienos ir stebi
savo sveikatą. Į prekybos centrus žmonės įleidžiami
tik su apsauginėmis veido kaukėmis. Administracija
nuolat stebi ir, prireikus, reguliuoja srautus, siekdama
užtikrinti saugius atstumus tarp klientų, taip siekdama
užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Grupė, bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (VMI), susitarė dėl 2 metų trukmės
sutarčių dėl beprocentinių mokestinių paskolų dėl kai
kurių Grupės įmonių Lietuvoje 2020 m. susidariusių
mokestinių įsiskolinimų. Sutarta dėl mokestinių
paskolų taikymo daugiausia pelno mokesčiui, PVM ir
gyventojų pajamų mokesčiui.
Todėl vadovybė tiki, kad Grupės likvidumas yra
pakankamas ir jos veiklos istorija rodo didelį atsparumą
ir lankstumą reaguojant į neigiamą tebesitęsiančios
koronaviruso pandemijos įtaką.

EBITDA, mln. EUR

53,8

624

2020

2021

Lankytojų per dieną, tūkst.

81,9

2020

2021

Portfelio tikroji vertė, mln. EUR

-9%

2021

Nuomos mokesčio
surinkimo rodiklis*, %

97,1

99,5

2021
*Be naujai įsigyto komplekso

Jei nenurodyta kitaip, skaičiai pateikti su Alfos įsigijimu 2021-11-30

2020

2020

995,2
771

2021

Užimtumo rodiklis, %

97,7

+29%

98

Augimas

2020

6,7

6,1

-0.6p.
-0,6p.
Kritimas
Kritimas

Augimas

2021

2021

WALE pagal bendrą
nuomojamą plotą*

+0,3p.p.

2020

2021

Veikiančių objektų portelio
tikroji vertė, mln. EUR

Augimas

Augimas

2020

Augimas

+28%

Kritimas

57,3

+3%

1023

74,4
801

2020

55,6

Augimas

+2,4p.p.

7

667

Nuomos pajamos, mln. EUR

+7%

+6%

Augimas

Per karantinus 2020 m. ir 2021 m. Grupė taip pat
įgyvendino tam tikras priemones, skirtas išlaikyti
funkcionuojančią, ilgalaikę mažmeninės prekybos
aplinką:
• teikė trumpalaikes nuolaidas nuomininkams
(susiderėta individualiai);
• esant reikalui, su nuomininkais susitarė dėl
mokėjimo planų;
• vykdė naujas ir sustiprintas rinkodaros kampanijas,
skirtas padidinti parduotuvėse apsilankančių vartotojų
skaičių;
• vykdė tikslinę reklamą, atkreipiančią dėmesį į
Grupės nuomininkų akcijų pasiūlymus; ir
• optimizavo nuolat patiriamas turto techninės
priežiūros sąnaudas.

57,2

Nuomininkų apyvarta, mln. EUR

2020

2021
*Be naujai įsigyto komplekso

8

Akropolio
Grupė
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NUOMININKAI PAGAL SEKTORIUS

Grupė valdo 3 prekybos centrus Lietuvoje ir 2 plotą, 57 proc. ploto sudaro Lietuvos prekybos centrai
prekybos centrus Latvijoje. Pagal bendrą nuomojamą ir 43 proc. – Latvijos prekybos centrai.
10 DIDŽIAUSIŲ
MAŽMENINĖS PREKYBOS NUOMININKŲ

Šalys pagal bendrą nuomojamą plotą
2021 m. gruodžio 31 d.

Maxima

2,4

ZARA

43%

Latvija

2

17%
16%

2,9
11%
9%
4,4

1,6
H&M

1,4

Rimi

Lietuva

Pramogos ir restoranai
3,4

1,7
1,9

SPORTLAND

57%

25%

2,7

2

FORUM CINEMAS

NUOMININKŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRĄ NUOMOJAMĄ PLOTĄ
13,6

7,2

Reserved

Toliau esančioje lentelėje Grupės nuomininkai jos
prekybos ir pramogų centruose 2021 m. gruodžio
31 d. pateikiami pagal sektorius, remiantis bendru
nuomojamu plotu bei nuomos ir papildomu
mokesčiais. Nors Grupės santykiai su jos „inkariniais
nuomininkais“ svarbūs jos strateginei sėkmei, lentelėje
matyti, kaip Grupė aktyviai valdo savo nuomininkų
sudėtį, kad sumažintų koncentracijos riziką.

1,2

6%
2,7
5%
2,6
Biurai

1,5
1,1

APRANGA

0,6
1,1

Douglas

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais dešimt šiuos nuomininkus laiko savo „inkariniais nuomininkais“,
didžiausių Grupės nuomininkų visuose jos prekybos paprastai tai – savo atitinkamoje mažmeninės prekybos
ir pramogų centruose sudarė apie 22 proc. metinių kategorijoje dominuojantis žaidėjas.
sumokamų nuomos ir papildomo mokesčių. Grupė

5%

Paslaugos

3%

Kita

3%

NUOMININKŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL MOKAMĄ NUOMOS IR PAPILDOMĄ MOKESTĮ

23%

NUOMOS SUTARČIŲ PASIBAIGIMAS

16%
Pramogos ir restoranai

30,7

15%
11%
10%

22,2

8%

19,7
18,1

7%
Paslaugos

10,8
7,2
4,6

9

10,6

6%

12,5

11,9

Biurai

9,5

Kita

6,7
3,9

4,4

3%
1%

5,2

10

Lietuva
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60%

Veikiančių objektų
portfelio tikrosios vertės

42,6

Nuomos pajamos
EUR, mln. (2021)

2021 M. METINIS PRANEŠIMAS / AKROPOLIS GROUP, UAB

3

191 578

Nekilnojamo
turto objektai

Bendras nuomojamas plotas, kv. m.

99,4% 55,5
Užimtumo rodiklis
2021-12

513

Lankytojų skaičius
per dieną, tūkst.

Nuomininkų pardavimai
EUR, mln., su PVM
Valmiera

Aluksne

ALFA

Grupės pirmasis vystymo projektas pradėtas 2001
BALTIC SEA
m., jo metu buvo išvystytas ir pastatytas prekybos
centras „Akropolis“ Vilniuje. Vėliau Grupė sugebėjo
sukurti trijų regione didžiausių prekybos centrų
portfelį Lietuvoje. Remiantis 2020 m. spalio mėn.
Grupės užsakymu nepriklausomos trečiosios šalies
„The Nielsen Company“ atliktais rinkos tyrimais,
„AKROPOLIS“ yra geriausiai žinomas prekybos centro
prekių ženklas Lietuvoje.

L

A

T

V

I

A
Rezekne

AKROPOLIS
AKROPOLIS

Šiauliai

Klaipėda

Panevėžys

L

I

T

Grupės valdomas bendras nuomojamas mažmeninės
prekybos plotas yra 185 tūkst. kv. m Lietuvoje, kuris yra
beveik visas užimtas net po dviejų metų pandemijos
(užimtumo rodiklis siekia 99,4 proc.) ir kuriame veikia
610 parduotuvių ir pramogų vietų. 2021 m. visuose
trijuose prekybos centruose kasdien lankėsi apie
55 500 žmonių, 2020 m. šis skaičius buvo 59 900.
Visgi pagrindinis kritimas buvo užfiksuotas 2021 m.
pirmą ketvirtį, kai prekybos centrams buvo taikomas
visiškas karantinas, vėliau lankytojų skaičius sparčiai
atsistatė. Nuomininkų pardavimai (su PVM) pasiekė
513 mln. EUR ir buvo 8 proc. didesni nei 2020 m.
Nuomos pajamos augo +0,7 proc. per metus ir 2021
m. pasiekė 42,6 mln. EUR. Grupė taip pat sugebėjo
vėl pasiekti priešpandeminį nuomos mokesčio
surinkimą – 99,8 proc., lyginant su 97,4 proc. prieš tai
buvusiais metais.

H

U

Kaunas

A

N

I

A

AKROPOLIS
Vilnius

Alytus

AKROPOLIS VILNIUS

Per metus 2021 m. palyginti su 2020 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Nuomininkų apyvarta
Lankytojų skaičius
Nuomos mokesčio surinkimas (2021)

-54%
-51%
92,6%

+34%
+26%
98,2%

+13%
-2%
99,2%

+40%
+13%
99,8%

11

Atidarytas / išplėstas / renovuotas:
„BREEAM In-Use“ sertifikatas:
Tikroji vertė:
Bendras nuomojamas mažmeninės prekybos plotas:
Bendras nuomojamas biurų plotas:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Užimtumo rodiklis:
Parduotuvių skaičius:

2002/2005/2019
„Good“
319 mln. EUR
88 568 kv. m.
6 283 kv. m.
3 000
99,6%
230

12
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AKROPOLIS KLAIPĖDA
Atidarytas:
„BREEAM In-Use“ sertifikatas:
Tikroji vertė:
Bendras nuomojamas mažmeninės prekybos plotas:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Užimtumo rodiklis:
Parduotuvių skaičius:

13

AKROPOLIS ŠIAULIAI
2005
„Good“
203 mln. EUR
60 643 kv. m.
2 200
99,3%
225

Atidarytas:
„BREEAM In-Use“ sertifikatas:
Tikroji vertė:
Bendras nuomojamas mažmeninės prekybos plotas:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Užimtumo rodiklis:
Parduotuvių skaičius:

2009
„Very good”
76 mln. EUR
36 084 kv. m.
1 200
99,7%
155

14

Latvija
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40%

Veikiančių objektų
portfelio tikrosios vertės
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2

141 917

Nekilnojamo
turto objektai

Bendras nuomojamas plotas, kv. m.

14,8 mln 96,2% 18,9
Nuomos pajamos
EUR, mln.

Užimtumo rodiklis
2021-12

155

Lankytojų skaičius
per dieną, tūkst.

Nuomininkų pardavimai
EUR, mln., su PVM

Skaičiai pateikti atsižvelgiant į tai, kad "Alfa" prekybos centras buvo įsigytas 2021-11-30

rodiklis siekia 96,2 proc., čia veikia 360 parduotuvių ir
pramogų vietų. 2021 m. abiejuose prekybos centruose
kasdien lankėsi apie 18 900 žmonių, 2020 m. šis skaičius
buvo 22 000. 2021 m. kritimas matomas todėl, kad
prekybos centrams Latvijoje visiškas karantinas buvo
taikomas ilgiau nei pusę metų. Nuomininkų pardavimai
(su PVM) pasiekė 155 mln. EUR ir buvo 3 proc. didesni
Grupės valdomas bendras nuomojamas mažmeninės nei 2020 m. Nuomos pajamos augo +11,4 proc. per
prekybos plotas yra 132 tūkst. kv. m Latvijoje, jo užimtumo metus ir 2021 m. pasiekė 14,8 mln. EUR.
Nuo 2019 m., kai buvo atidarytas naujai pastatytas
prekybos centras „Akropole“ Rygoje, Grupė sugebėjo
sukurti Latvijos sostinėje Rygoje dominuojantį portfelį.
Neseniai 2021 m. lapkričio mėn. įsigijusi prekybos
centrą „Alfa“, Grupė dabar kontroliuoja du didžiausius
prekybos centrus regione.

Valmiera

Aluksne

ALFA
Riga

AKROPOLE

L

BALTIC SEA

A

T

V

I

A

Jelgava
Liepaja

Rezekne

L

Per metus 2021 m. palyginti su 2020 m.
Nuomininkų apyvarta
Lankytojų skaičius
Nuomos mokesčio surinkimas (2021)

I

T

I ketv.
-48%
-42%
96,9%

H

U

A

Kaunas

N

I

AKROPOLE RIGA

Daugavpils

A

II ketv.

III ketv.

IV ketv.*

+9%
-7%
98,0%

+50%
+3%
82,0%

AKROPOLIS

-6%
-10%
96,3%

Alytus

Vilnius

Atidarytas:
„BREEAM New Construction“ sertifikatas:
Tikroji vertė:
Bendras nuomojamas mažmeninės prekybos plotas:
Bendras nuomojamas biurų plotas:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Užimtumo rodiklis:
Parduotuvių skaičius:

2019
„Very good”
197 mln. EUR
61 126 kv. m.
9 751 kv. m.
2 400
97,1%
165

*„Alfa“ prekybos centras buvo įsigytas 2021-11-30
15

16
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ALFA
Atidarytas / išplėstas / renovuotas:
Tikroji vertė:
Bendras nuomojamas mažmeninės prekybos plotas:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius:
Užimtumo rodiklis:
Parduotuvių skaičius:

17

2001/2019/2021
198 mln. EUR
71 040 kv. m.
1 750
95,3%
195

Plečiant „Akropolis Group“ prekės ženklo „Akropole“
naudojimą Latvijoje, nuo 2022 kovo 10 dienos Rygos
prekybos centro „Alfa“ pavadinimas buvo oficialiai
pakeistas į „AKROPOLE ALFA“. Prekybos ir pramogų
centras „Akropole“ nuo šios datos vadinamas
„Akropole Rīga“.

18

Plėtra
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AKROPOLIS VINGIS
Vieta:
Konversijos projektas:
Statusas:
Planuojamas nuomojamas plotas:
Planuojama statybų pabaiga:

19

AKROPOLIS KLAIPĖDA
Klaipėda, Lietuva
Daugiafunkcinio prekybos, pramogų ir verslo komplekso vystymas
Statybos leidimo gavimas
~ 136 000 kv.m.
2025 1-as pusmetis

Vieta:
Projektas:
Statusas:
Atnaujinamas plotas:
Planuojama statybų pabaiga:

Vilnius, Lietuva
Bendrųjų PC erdvių atnaujinimas
Vykdoma
~11 000 kv.m.
2022 IV ketv.

20

Valdymas
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VALDYMO SISTEMA

„Akropolis Group“ pagrindinė ūkinė veikla yra
daugiafunkcių prekybos ir pramogų centrų
vystymas bei valdymas Baltijos šalyse, kur jos veikla
šiuo metu sutelkta Lietuvoje ir Latvijoje.

Šio pranešimo pasirašymo dieną Bendrovės įstatinis
akcinis kapitalas siekia 31 737 215,46 EUR, jį sudaro
109 438 674 paprastosios 0,29 EUR nominalios vertės
akcijos. Bendrovės vienintelė akcininkė „Vilniaus
prekyba“ (toliau – „Vilniaus prekyba“) valdo visą
Bendrovės akcinį kapitalą.

Bendrovė tiki, kad ji ir jos dukterinės įmonės yra
Baltijos šalyse pirmaujantis prekybos ir pramogų
centrų operatorius pagal dydį, nuomininkų sudėtį ir
žinomumą tarp vartotojų. Grupės verslas apima visus
prekybos centro vystymo aspektus, nuo projekto
pirminio planavimo ir statybos etapo iki vadovavimo
visiškai atidaryto ir veikiančio prekybos ir pramogų
centro techninei priežiūrai ir eksploatacijai, kas apima
nuomos sutarčių ir santykių su nuomininkais valdymą,
taip pat turto valdymo veiklą.

„Vilniaus prekyba“ yra tarptautinė, diversifikuotos
veiklos investicijų valdymo bendrovė, per kitas
dukterines įmones valdanti investicijas į mažmeninės
prekybos ir vaistinių tinklus, taip pat į nekilnojamojo
turto vystymo ir nuomos paslaugų bendroves Baltijos
šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

GRUPĖS STRUKTŪRA
VILNIAUS PREKYBA, UAB (LTU)
Patronuojančioji kontroliuojančioji bendrovė

AKROPOLIS GROUP, UAB (LTU)
Veiklą vykdanti bendrovė

AKROPOLE RIGA, SIA (LVA)
Veiklą vykdanti bendrovė

DELTA PROPERTY, SIA (LVA)
SPĮ turtui Rygoje („Alfa“)

AKROPOLIS REAL ESTATE B.V. (NLD)
Kontroliuojančioji bendrovė

SIA „M257” (LVA)
SPĮ turtui Rygoje

TAIKOS TURTAS, UAB (LTU)
SPĮ turtui Klaipėdoje

OZO TURTAS, UAB (LTU)
SPĮ turtui Vilniuje

AIDO TURTAS, UAB (LTU)
SPĮ turtui Šiauliuose

Bendrovė turi dviejų lygių valdymo sistemą, kurią
sudaro valdyba (toliau – Valdyba) ir direktorius (toliau
– Vadovas). Valdyba yra atsakinga už Bendrovės
strateginį valdymą ir priima sprendimus dėl
pagrindinių Bendrovės sudaromų sandorių. Vadovas
yra vienasmenis vykdomasis valdymo organas, kuris
vadovauja Bendrovės kasdienei veiklai ir atstovauja
Bendrovei jos santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
Vienintelė Bendrovės akcininkė „Vilniaus prekyba“
turi teisę inter alia skirti ir atšaukti valdybos narius.
Valdyba iš savo narių tarpo išsirenka pirmininką. Taip
pat Valdyba savo daugumos sprendimu, kuriam reikia
2 valdybos narių iš 3 kvorumo balsų, gali paskirti ir
atšaukti Bendrovės Vadovą.
Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus
valdymo organas, ją sudaro trys nariai. Valdyba neturi
vykdomųjų galių, jos pagrindinė funkcija yra priimti
Bendrovės strateginius sprendimus. Valdybos teisės
ir pareigos yra numatytos LR Akcinių bendrovių
įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatai
numato šiek tiek pakeistas LR Akcinių bendrovių
įstatyme nustatytas taisykles dėl sprendimų priėmimo
proceso, t. y. valdyba turi priimti sprendimus dėl, be
kita ko:

v.
garantavimo arba laidavimo už kitų asmenų
prievolių, kurių suma didesnė kaip 100 000 EUR,
įvykdymą;
vi. ilgalaikio turto įsigijimo už daugiau nei 100 000
EUR; ir
vii. obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias
obligacijas).
Bendrovė valdyba turi gauti visuotinio akcininkų
susirinkimo pritarimą, prieš priimdama bet kokius
sprendimus, susijusius su pirmiau esančiuose (i), (ii),
(iv), (v) ir (vi) papunkčiuose išdėstytais klausimais, kai
suma yra didesnė kaip 1 000 000 EUR, ir sprendimus,
dėl vertybinių popierių (nepriklausomai nuo jų vertės
ir rūšies) bei šių vertybinių popierių suteikiamų turtinių
it (ar) neturtinių teisių įsigijimo nuosavybės ir (ar) kita
teise, perleidimo, įkeitimo ar kitokio šių vertybinių
popierių ir (ar) jų suteikiamų turtinių ir (ar) neturtinių
teisių apribojimo ar suvaržymo, taip pat bet kokį
sprendimą , susijusį su (iii)

Valdyba priima sprendimus paprasta visų posėdyje
dalyvaujančių savo narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko
balsas. Kvorumas yra, kai posėdyje dalyvauja bent du
trečdaliai valdybos narių. Kiekvienas valdybos narys
i. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip turi vieną balsą.
100 000 EUR, investavimo, perleidimo ir (ar) nuomos
Valdybos kadencijos trukmė yra ketveri metai (tačiau
(skaičiuojama individualiai kiekvienam sandoriui);
ii. pritarimo Bendrovės dukterinių įmonių valdymo ne ilgiau nei iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
organų sprendimams, kuriems reikia Bendrovės, kaip sušaukto paskutiniaisiais valdybos kadencijos metais).
Bendrovės valdybos nariai ir jų pagrindinė veikla šio
akcininkės, pritarimo;
pranešimo pasirašymo dieną:
iii. Bendrovės dukterinių įmonių įstatų keitimo;
iv.
ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė
kaip 100 000 EUR, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama
bendra suma);

NM PROJEKTAS, UAB (LTU)
SPĮ uzufrukto teisėms į žemės sklypą
„VINGIO TURTAS”, UAB (LTU)
SPĮ „Vingis“ kompleksui
((naujas projektas Vilniuje)

BIRULIŠKIŲ TURTAS (LTU)
SPĮ vienam žemės sklypui Lietuvoje

NARVA KVP, OU (EST)
SPĮ vienam žemės sklypui Estijoje
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Manfredas Dargužis

Karolis Kunigėlis

Jurgita Žagunytė-Genevičienė

Vadovas

Teisės vadovas

Nuomos vadovė

Nuo 2020-10-23

Nuo 2021-03-09

Nuo 2019-10-22

Valdybos pirmininkas

Ataskaitiniu laikotarpiu Dovidas Vainorius taip pat buvo valdybos narys, t. y. nuo 2020 m.

Nuo 2020-11-30

lapkričio 24 d. iki 2021 m. kovo 9 d.

Valdybos narys nuo 2020-10-22
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AUDITO KOMITETAS
Siekiant padidinti Bendrovės valdymo veiksmingumą
2021 m. liepos 7 d. Bendrovės vienintelio akcininko
sprendimu buvo įsteigtas Audito komitetas. Trys
asmenys – Eglė Čiužaitė ir Šarūnas Radavičius, kaip
du nepriklausomi nariai, ir tuo metu ėjęs „Vilniaus
prekybos“ finansų kontrolieriaus pareigas Lukas
Bendoraitis – buvo paskirti Audito komiteto nariais
ketverių metų kadencijai (nuo 2021 m. liepos 7 d.).
Audito komiteto nariai išrinko Šarūną Radavičių
Audito komiteto pirmininku.
Audito komitetas turi užtikrinti veiksmingą ir patikimą
Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo ir patikrinimo
audito metu procesą, turi įsitikinti ir stebėti, kad išorės
auditorius būtų nepriklausomas, taip pat turi teikti
rekomendacijas vidaus kontrolės ir rizikos valdymo
srityse.
Audito komitetas 2021 metais turėjo tris posėdžius.
Jo veikla apėmė šias sritis:
- Grupės veiklos ir organizacinės struktūros peržiūra;
- Bendrovės naudojamos apskaitos sistemos peržiūra,
taip pat su tuo susijusių vidaus tvarkų peržiūra;
- Bendrovės auditoriaus parinkimo kriterijų ir
Bendrovės auditoriaus kandidatūros svarstymas;
rekomendacijos teikimas dėl Bendrovės auditoriaus
parinkimo, kaip numatyta taikomuose teisės aktuose;
- Nepriklausomo auditoriaus darbo programos
peržiūra ir nepriklausomo auditoriaus atliekamo
finansinių ataskaitų tikrinimo proceso stebėjimas;
- Su finansinėmis ataskaitomis nesusijusių audito
įmonių paslaugų pobūdžio ir masto stebėjimas.

m.
buvo
auditoriaus
padėjėjas
UAB
„PricewaterhouseCoopers“, jis taip pat 3 metus ėjo
„Vilniaus prekybos“ finansų kontrolieriaus pareigas.
Nuo 2022 m. jis eina VISAS, UAB finansų direktoriaus
pareigas.

Rizika

Rizikos aprašymas

Kredito rizika

Kredito rizika reiškia riziką, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų,
dėl ko Grupė patirs finansinių nuostolių. Grupės kredito rizika atsiranda dėl jos suteiktų
paskolų, pirkėjų skolų ir kitų gautinų sumų.
Kredito rizika valdoma taikant kredito sąlygas ir stebėjimo procedūras. Grupė vertina
skolininkų ir klientų kreditingumą, atsižvelgdama į jų finansinę padėtį, ankstesnius santykius
su jais ir kitus veiksnius. Grupė neturi jokios reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, rizika
yra paskirstyta tarp daugelio kontrahentų ir klientų. Likvidžių lėšų (grynųjų pinigų ir indėlių)
bankuose kredito rizika yra minimizuojama sudarant sutartis tik su geriausios reputacijos
bankais, kurių „Moody’s“, tarptautinės kredito reitingų agentūros, suteiktas investicinis
kredito reitingas yra ne žemesnis nei Baa3.

RIZIKŲ VALDYMAS
Grupės vadovybė mano, kad pagrindinė Grupei
tenkanti rizika yra susijusi su nekilnojamuoju turtu ir
finansais. Bendras Grupės požiūris į riziką gali būti
apibūdintas kaip konservatyvus. Su nekilnojamuoju
turtu ir jo verslu susijusi rizika apima turto vertės
svyravimus, neišnuomoto ploto riziką, nuomos rinkos
kintamumo riziką, taip pat su vystymo veikla susijusią
riziką. Pagrindinės rizikos rūšys yra įvertintos jas
išdėstant pagal tikimybę ir dydį. Įsipareigojimų pagal
paskolų sutartis galimų pažeidimų rizika yra valdoma
taikant konservatyvią finansavimo politiką ir atidžiai
stebint įsipareigojimų vykdymo rodiklius.

Grupė tiki, kad ji turi tinkamas vidines rizikos valdymo
ir kontrolės sistemas. Grupė valdoma integruotai,
jos finansinių ataskaitų rengimas ir kontrolė yra
centralizuoti. Pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos
elementai yra: valdymo struktūra, skirta sudaryti
sąlygas
veiksmingam
sprendimų
priėmimui;
pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, tokių kaip
nuomininkų apyvarta, neužimtas plotas, nuomos
mokesčio surinkimas, įsiskolinimai ir abejotinos
skolos, mėnesinė peržiūra; taip pat veiklos rezultatų
peržiūra lyginant su biudžetu. Yra aiškiai apibrėžtos
gairės ir tvirtinimo limitai kapitalo išlaidoms, veiklos
Apie audito komiteto narius:
išlaidoms ir kitiems esminiams verslo sandoriams
ir sprendimams. Vidinė valdymo ataskaitų sistema
Eglė Čiužaitė nuo 2011 m. iki 2016 m. vadovavo organizuota taip, kad leistų nustatyti investicijų vertės,
AB „Lietuvos energijos gamyba“ (dabar vadinasi pajamų ir sąnaudų svyravimus.
AB „Ignitis gamyba“, strateginė elektros energijos
gamybos bendrovė) Verslo plėtros padaliniui ir Valdyba išsamiai peržiūri ir tvirtina kapitalo projektus,
Finansų ir administravimo departamentui, o nuo pagrindines sutartis ir verslui reikalingo turto įsigijimus.
2016 m. iki 2019 m. ėjo šios bendrovės generalinės Grupė taip pat yra apsidraudusi nuo nekilnojamojo
direktorės ir valdybos pirmininkės pareigas. Čiužaitė turto praradimo arba žalos jam, nuo verslo sutrikdymo,
yra nepriklausoma AB „Vilniaus šilumos tinklai“ taip pat civilinės atsakomybės draudimu tokiomis
(Lietuvos didžiausia šildymo ir karšto vandens tiekėja) sumomis, kurios, valdybos nuomone, yra tinkamos ir
ir VĮ Lietuvos oro uostai (valstybės įmonė, kuri vienija atitinka gerąją ūkio sektoriaus praktiką.
ir valdo Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus)
valdybos narė.

Palūkanų
normos rizika

Grupės pinigų srautai yra susiję su palūkanų normų svyravimo rizika. Grupės paskoloms
iš bankų taikomos kintamos palūkanų normos, susietos su kintama bazine norma. Skolos
tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos yra beprocentės, jų padengimo terminas sueina per
vienerius metus.
Vadovybė reguliariai stebi Grupės pinigų srautų ir tikrosios vertės palūkanų normos riziką.
Ji dinamiškai analizuoja savo palūkanų normos riziką atsižvelgdama į refinansavimą, esamų
pozicijų atnaujinimą, alternatyvų finansavimą. Pagal šiuos scenarijus Grupė skaičiuoja
apibrėžto palūkanų normos pokyčio įtaką pelnui ir nuostoliams. Tokie scenarijai pritaikomi
tik gautinoms sumoms ir įsipareigojimams, atspindintiems pagrindines pozicijas, kurioms
skaičiuojamos palūkanos.
Grupė palūkanų normos rizikai valdyti nenaudoja jokių išvestinių finansinių priemonių.

Likvidumo rizika Likvidumo rizika valdoma pagal atsargumo principus. Grupė valdo savo pinigų srautus ir
likvidumą pagal kas pusmetį prognozuojamus pinigų srautus. Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos yra pagrindinis Bendrovės likvidumo šaltinis.
Pasak vadovybės, Grupės likvidumo rodikliai yra pakankami ir tipiški vykdant tokios rūšies
ūkinę veiklą. Be to, iš pagrindinės veiklos gaunamų pinigų srautų pakanka būsimai veiklai
ir likvidumui. Grupės trumpalaikis turtas viršijo jos trumpalaikius įsipareigojimus, ką rodo
Grupės gebėjimas vykdyti kreditorių reikalavimus. Tuo tarpu Grupės generuojamas pinigų
srautas yra pakankamas jos trumpalaikiams įsipareigojimams padengti, kurių žymi dalis yra
kas mėnesį grąžinama finansinė skola kredito įstaigoms, taip pat nuomininkų depozitai,
kuriuos reikia grąžinti tik tam tikromis sąlygomis nutraukus nuomos sutartis.
Operacinė rizika Operacinė rizika reiškia nuostolių tikimybę dėl netinkamų arba sutrikusių vidinių procesų
arba sistemų, žmogiškųjų veiksnių arba išorinių įvykių, įskaitant verslo sutrikdymus ir sistemų
gedimą. Grupė patiria įvairių tipų operacinę riziką ir bando ją sušvelninti taikydama vidaus
kontrolės procedūrų ir procesų, skirtų kontroliuoti riziką, kad ji neviršytų atitinkamų lygių,
sistemą. Personalo mokymas ir jo kompetencijų vystymas padeda nustatyti ir sumažinti su
jo veikla susijusią riziką.

Šarūnas Radavičius nuo 2004 m. iki 2019 m. buvo
„Rödl & Partner“ Audito departamento vadovas,
nuo 2018 m. jis taip pat veikia kaip nepriklausomas
„Ignitis grupė“ audito komiteto narys, o nuo 2019
m. taip pat kaip Lietuvos radijo ir televizijos centro
audito komiteto narys.
Lukas
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KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RENGIMO KONTROLĖS SISTEMA
Grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos
parengtos
pagal
Tarptautinius
finansinės
atskaitomybės
standartus
(TFAS),
patvirtintus
naudoti Europos Sąjungoje. Akropolis Group finansų
departamento vadovas ir Audito komitetas prižiūri
Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rengimą, vidaus kontrolę, finansinės rizikos valdymą
ir teisės aktų, taikomų rengiant konsoliduotąsias
finansines ataskaitas, laikymąsi. Grupė laikosi visų
TFAS pakeitimų. Bendrovė vertina potencialią
įtaką konsoliduotosioms ir atskiroms finansinėms
ataskaitoms ir užtikrina, kad nauji standartai būtų
tinkamai įgyvendinami visoje Grupėje.
Grupė valdoma integruotai - centralizuotai vykdo
apskaitą, finansinių ataskaitų rengimą ir vidaus
kontrolę, susijusią su konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rengimu. Grupė nustato apskaitos politiką
ir ataskaitų rengimo procedūras, kurių Grupės įmonės
turi laikytis. Bendrovės darbuotojai analizuoja Grupės
finansinius rezultatus kas mėnesį, siekdami nustatyti
galimai atsiradusias apskaitos ar atskaitomybės
klaidas.
Visos Grupės įmonės, išskyrus „Delta Property,
SIA“, kurią Grupė įsigijo 2021 m. pabaigoje,
naudoja „Microsoft Dynamics NAV“ finansų
apskaitai ir atskaitomybei. Bendra sistema užtikrina
apskaitos ir atskaitomybės nuoseklumą ir duomenų
palyginamumą. Rengiant konsoliduotąsias finansines
ataskaitas naudojami standartizuotų duomenų rinkimo
failai, parengti naudojantis „Excel“ programa.

Tvarumas
ĮSIPAREIGOJIMAS IR POVEIKIS APLINKAI
Grupė pripažįsta ypatingą klimato kaitos svarbą ir
tai, kad NT vystymo sektorius reikšmingai prisideda
prie išmetamo anglies dvideginio kiekio pasaulyje.
Atsižvelgdama į tai, Grupė savo naujus projektus
vysto ir stato tvirtai laikydamasi ASV politikos.
Rygos „Akropole“ buvo pirmasis Grupės prekybos ir
pramogų centras, gavęs „BREEAM New Construction“
sertifikatą „Very Good“. Šis sertifikatas patvirtina,
kad Rygos „Akropole“ atitinka aukščiausius BREEAM
energijos vartojimo efektyvumo ir tvarumo techninius
standartus ir užtikrina labiausiai aplinkai palankius
ir draugiškus žmonėms sprendimus. Grupė taip pat
investuoja į paveldo ir savo veiklos vietų platesnės
kultūrinės reikšmės išsaugojimą; Rygos „Akropole“
vietoje anksčiau buvo Kuznecovo porceliano ir fajanso
fabrikas – fabriko išorinis fasadas buvo atkurtas ir
inkorporuotas į statomą pastatą, prekybos ir pramogų
centro viduje yra stalo porceliano muziejus, kaip svarbi
sąsaja su šios vietos praeitimi. Rygos „Akropole“
biurų kompleksas taip pat gavo „BREEAM New
Construction“ sertifikatą „Very Good“, kuris, be
kita ko, patvirtina aukštesnių energijos vartojimo
efektyvumo ir tvarumo techninių standartų laikymąsi,
pripažįsta esant aplinkai palankius ir nuomininkams
draugiškus sprendimus, skirtus sumažinti mokesčius
už komunalines paslaugas; pavyzdžiui, stiklinis pastato
fasadas leidžia natūraliai šviesai sklisti po visą pastatą,
kas leidžia mažiau mokėti už elektrą komercinių
patalpų apšvietimui.
2021 m. prekybos ir pramogų centrai „Akropolis“
Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose taip pat gavo
„BRE Global“ organizacijos įvertinimą – prekybos ir
pramogų centrai ir Vilniaus „Akropolio“ verslo centras
gavo tarptautinius „BREEAM In-Use“ pastato tvarumo
sertifikatus. Šiaulių „Akropolis“ gavo sertifikatą „Very
Good“, tuo tarpu Vilniaus ir Klaipėdos „Akropoliai“
bei Vilniaus „Akropolio“ verslo centras gavo sertifikatą
„Good“. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“
ir verslo centras aukščiausiai, 100 proc. taškų, buvo
įvertinti už atliekų tvarkymą. Šiaulių ir Klaipėdos
„Akropoliai“ gavo daugiau taškų už transporto
valdymo sprendimus, Šiaulių „Akropolis“ ir verslo
centras Vilniuje – už naudojamas medžiagas. Prekybos
centrų auditą siekiant gauti BREEAM sertifikatus atliko
statybų tvarumo sertifikavimo ir konsultavimo įmonė
„Vesta Consulting“.
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techninius standartus ir siekdama gauti dar vieną
„Very Good“ lygmens „New Construction“ sertifikatą.
Numatyta „Akropolis Vingis“ vieta yra šalia didžiausio
Vilniaus miesto parko, todėl daugiafunkcis kultūros,
laisvalaikio, verslo ir prekybos centras bus organiškai
inkorporuojamas į aplinkinę teritoriją. Be to, projekto
teritorijoje bei palei Neries pakrantę bus nutiesti trys
kilometrai naujų dviratininkų ir pėsčiųjų takų, o elektra
bus gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių – ant
stogų bus sumontuotos saulės baterijų plokštės.
Grupė siekia iki 2026 m. pabaigos gauti „Very
Good“ įvertinimą visiems įmonių grupės valdomiems
prekybos centrams.

TM

Suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas
Grupė siekia padėti savo nuomininkų darbuotojams
tobulinti jų kasdieniame darbe reikalingus įgūdžius.
Grupės iniciatyva planuojami mokymai bus skirti
daugiausia vyresnio amžiaus darbuotojams (55 metų
amžiaus ir vyresniems). Siūlomų naujų mokymų
galutinis tikslas yra paremti savo klientų ūkinę veiklą
laiku suteikiant rinkoje reikalingus įgūdžius savo
mažmeninių nuomininkų naudai ir pateikiant klientams
(t. y. mažmeniniams nuomininkams) jiems pritaikytas
rekomendacijas ir informaciją jiems pirmą kartą
įdarbinant vyresnio amžiaus darbuotojus, siekiant
padidinti pajėgumus ir taikyti geriausią patirtį.

Grupė vysto „Akropolis Vingis“ projektą Vilniuje,
Lietuvoje, taip pat turėdama galvoje BREEAM
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COVID-19 pandemijos įtaka mažmeninei prekybai
buvo ir tebėra didelė. Ji paveikė vartotojų elgesį,
prekybos sektoriaus darbą, sulėtino pastarojo
plėtrą. Pandemijos faktorius išlieka svarbus ir
2022-aisiais. Vis dėlto, reali jo įtaka verslui bei
vartojimui priklausys nuo pandemijos eigos.

Europos Komisijos prognozėmis, šiemet Bendrijos
ekonomikos augimą skatins gerėjanti padėtis darbo
rinkoje, sukauptos didelės santaupos, palankios
finansavimo sąlygos. Latvijos ekonomika šiemet
turėtų augti sparčiau nei Lietuvos. Latvijos bendrojo
vidaus produkto (BVP) augimas, prognozuojama, gali
siekti 5 proc., Lietuvos – 3,6 proc.
Atsižvelgiant į pandeminį foną, vienu svarbiausiu
Grupės prioritetu išlieka saugios apsipirkimo patirties
bendrovės valdomuose prekybos centruose kūrimas.
Pandemijos metu buvo sėkmingai išgyventi drastiški
ribojimai ir pokyčiai. 2021 m. sėkmingai įveikdama
pandemijos keliamus iššūkius bendrovė pagrindinį
dėmesį skyrė plėtrai: įsigytas prekybos centras „Alfa“
Rygoje, taip pat iš esmės atnaujinti planai dėl naujo
daugiafunkcio centro „Akropolis Vingis“ vystymo
Vilniuje. Lankstus bei operatyvus prisitaikymas prie
besikeičiančios aplinkos, geriausios apsipirkimo
ir pramogų patirties kūrimas toliau išlieka kritiškai
svarbiu bendrovės gebėjimu, siekiant išlaikyti
lyderystę prekybos ir pramogų centrų segmente.

siekiant jį kuo greičiau maksimaliai integruoti į grupę,
įdiegti geriausias praktikas bei bendrovės sukauptą
prekybos centrų valdymo patirtį.
Vilniuje, buvusioje pramoninės paskirties 14
ha teritorijoje 2022 m. tikimasi pradėti vieną
ambicingiausių ir įdomiausių projektų – daugiafunkcio
kultūros, pramogų, verslo ir prekybos kvartalo
„Akropolis Vingis“ statybas. Šis unikalus kvartalas
atgaivins ir įveiklins pietinę Vilniaus dalį, paskatins jos
integraciją į miesto centrą, atvers ją verslui, kultūrai,
įvairioms kitoms veikloms bei laisvalaikiui. 2021 m.
buvo iš esmės atnaujinta teritorijos vystymo vizija,
sukurta nauja architektūrinė komplekso koncepcija.
Projekto priešprojektiniams pasiūlymams 2021-aisiais
pritarė Vilniaus regiono architektų taryba. Planuojama,
kad sėkmingai įgyvendinus viešinimo proceso
reikalavimus, „Akropolio Vingio“ statybų darbai
turėtų prasidėti dar šiemet.
Praėjęs finansinės atskaitomybės laikotarpis tapo dar
vienais metais, per kuriuos teko dirbti ekstremaliomis
pandemijos sąlygomis. Tai reikšminga patirtis,
leidžianti išnaudoti įvykusius pokyčius rinkoje kaip
pagrindą tolimesnei plėtrai.

Kita informacija
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INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS
2021 m. birželio mėn. „Akropolis Group“ sėkmingai
išplatino 5 metų trukmės 300 mln. EUR vertės obligacijų
emisiją. Šios obligacijos įtrauktos į „Euronext Dublin“
ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržų sąrašus.
Pavadinimas
AKROPOLIS GROUP, UAB

Nominali vertė

Emisijos vertė

ISIN kodas

Išpirkimo data

100 000 EUR

300 mln. EUR

XS2346869097

2026-06-02

„Vilniaus prekyba“ yra vienintelis Bendrovės
akcininkas.
Visuotinio
akcininkų
susirinkimo
kompetencija nesiskiria nuo nurodytos Akcinių
bendrovių įstatyme. Yra tik vienas akcininkas, turintis
Akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises. Nėra
jokių specialias teises turinčių akcininkų. Netaikomi
jokie balsavimo teisių apribojimai.

INFORMACIJA APIE DUKTERINES ĮMONES
Bendrovė neturi filialų ar atstovybių. Informacija apie
dukterines įmones atskleidžiama Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 1-oje aiškinamojo rašto
pastaboje.
INFORMACIJA APIE NE AUDITO PASLAUGAS
2021 m. Grupės auditoriams už ne audito paslaugas
sumokėta 99 tūkst. EUR.

2022 m. bus skirti lyderystės tarp prekybos ir
pramogų centrų sustiprinimui, naujų, modernių
sprendimų diegimui, unikalios ir išskirtinės prekės
ženklų bei veiklų pasiūlos užtikrinimui. Pernai metais
Bendrovė sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės
obligacijų emisiją, kuri kotiruojama „Nasdaq Vilnius“
ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržose. Tai
reiškia, kad įmonė yra investuotojų akiratyje ir jiems
grupės verslo sėkmė bei įsipareigojimų laikymasis yra
ypač aktualus.

Ne mažiau svarbios išlieka pastangos stiprinti santykį
su verslo partneriais. Galimybė gyvai aptarnauti
lankytojus ir teikti jiems paslaugas tiesiogiai susijusi
su prekybos centrų nuomininkų verslo sėkme.
Pandemijos sukrėstas mažmeninės prekybos ir
paslaugų sektorius, atlaikęs laikinus padarinius, vis Šie metai bus dar vieni iššūkių metai, tačiau įgyta
dar susiduria su ilgalaikiais. Kaip ir pastaruosius dvejus patirtis leidžia jaustis užtikrintai ir koncentruotis į
metus, 2022-aisiais išlieka aktualus pasiruošimas plėtrą.
operatyviai priimti būtinus sprendimus bei imtis greitų
veiksmų.
2021 m. Grupė sustiprino savo pozicijas Rygoje,
Latvijoje, kur įsigijo čia veikiantį prekybos centrą
„Alfa“. Tai yra pirmas Grupės valdomas objektas,
nupirktas iš kitų plėtotojų. Kaip ir kitiems valdomiems
centrams, „Alfa“ keliama aukšta kokybės kartelė
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Group, UAB
2021 M . KO N SO L I D U OTOS I OS Į M O N Ė S
F I N A N S I N Ė S ATA S K A I TOS ,
PA R E N G TOS PAG A L TA R P TAU T I N I U S
F I N A N S I N Ė S AT S K A I TO M Y B Ė S S TA N DA R T U S ,
PR I I M T U S TA I K Y T I E U RO P OS S Ą J U N G O J E ,
PAT E I K I A M OS K A R T U S U
N E PR I K L AU SO M O AU D I TO R I AU S I Š VA DA
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1 PRIEDAS

„Nasdaq“
struktūrizuota
lentelė informacijai
atskleisti
Bendrovė, vadovaudamasi AB Nasdaq Vilnius
listingavimo taisyklių 24.5 punktu, atskleidžia, kaip
ji laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių
valdysenos kodekso (toliau – Kodeksas) ir konkrečių
jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio kodekso ar kai
kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma, tai yra
nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar rekomendacijų
nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama
kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija.
BENDROVĖS VALDYMO ATASKAITOS
SANTRAUKA
Bendrovės organai, kaip numatyta jos įstatuose, yra
visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir direktorius,
kaip vienasmenis valdymo organas. Valdyba yra
kolegialus valdymo organas, ją sudaro trys nariai,
PRINCIPAI / REKOMENDACIJOS

kuriuos ketverių metų kadencijai išrinko visuotinis
akcininkų susirinkimas.
Bendrovėje taip pat sudarytas Audito komitetas. Jį
sudaro trys nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai
išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas. Du
Audito komiteto nariai yra nepriklausomi, įskaitant
pirmininką. Audito komiteto funkcijas nustato Lietuvos
Respublikos teisės aktai ir Lietuvos banko taisyklės,
taip pat Bendrovės vienintelio akcininko patvirtintas
Audito komiteto nuostatai.
Papildoma informacija apie Bendrovės valdyseną,
Bendrovės valdymo organų ir Audito komiteto veiklą
ir sudėtį, taip pat apie kitus esminius su Bendrovės
valdysena susijusius klausimus yra pateikta Bendrovės
metiniame pranešime už 2021 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius finansinius metus.
TAIP / NE /

NEAKTUALU

Bendrovės įstatuose numatyta, kad
valdyba turi gauti Bendrovės akcininko
pritarimą prieš priimdama bet kokius
sprendimus dėl (be kita ko): ilgalaikio
turto investavimo, perleidimo ir (ar)
nuomos, ilgalaikio turto įkeitimo,
garantavimo arba laidavimo už kitų
asmenų įsipareigojimų vykdymą,
ilgalaikio turto įsigijimo, jei tokių
sandorių vertė didesnė kaip 1 000
000 EUR, taip pat prieš priimdama
bet kokius sprendimus dėl vertybinių
popierių įsigijimo (kokia bebūtų jų
vertė ar tipas) ir kitų tokių vertybinių
popierių suteikiamų turtinių ir (ar)
neturtinių teisių, taip pat dėl tokių
vertybinių popierių ir (ar) tokių
vertybinių popierių suteikiamų turtinių
ir (ar) neturtinių teisių perleidimo,
įkeitimo arba kitokio jų apribojimo
arba suvaržymo..

1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo jame Neaktualu
procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti
visuotiniame akcininkų susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių
bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir
laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui visuotiniame
akcininkų susirinkime. Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų
susirinkimą bendrovė turėtų nurodyti paskutinę dieną, kada vėliausiai
galima pateikti siūlomus sprendimo projektus.

Bendrovė turi vienintelį akcininką.

1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti Neaktualu
su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų
susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai ne tik
lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus
sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių, bet
ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Rekomenduojama šią
informaciją paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje. Viešai prieinamai
gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas
galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės
paslaptys.

Bendrovė turi vienintelį akcininką
ir nėra jokių užsienyje gyvenančių
akcininkų.

1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų būti sudarytos Taip
galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba
nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš
anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrovė turi vienintelį akcininką,
kuris gali pasinaudoti teise balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime
tiek asmeniškai dalyvaudamas, tiek
užpildydamas bendrąjį balsavimo
biuletenį.

1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti visuotiniuose Neaktualu
akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti
modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę
dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose naudojantis
elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir
balsavusiojo tapatybę.

Bendrovė turi vienintelį akcininką.

1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų Taip
projektus rekomenduojama atskleisti naujas kolegialaus organo narių
kandidatūras, siūlomą jiems atlygį, siūlomą išrinkti audito įmonę, jei šie
klausimai yra įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kai
siūloma išrinkti naują kolegialaus organo narį, rekomenduojama informuoti
apie jo išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas (ar siūlomas užimti)
kitas vadovaujamas pareigas.

Kiekvienas kandidatas į kolegialaus
organo narius turi deklaruoti savo
užimamas pareigas ir kaip jo veikla
yra susijusi su Bendrove ir kitais su
Bendrove susijusiais asmenimis, kaip
to reikalauja Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 19
straipsnio 9 dalis.

KOMENTARAS

1 principas: Visuotinis akcininkų susirinkimas, nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės
Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų traktavimą. Bendrovės valdysenos sistema turėtų apsaugoti
akcininkų teises.
1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės Neaktualu
susipažinti su teisės aktuose numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei
dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus.

Bendrovė turi vienintelį akcininką.

1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, Taip
kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų
ir kitas teises.

Visos Bendrovės akcijos suteikia
vienodas balsavimo, nuosavybės,
dividendų ir kitas teises.

1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. Neaktualu
prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų
suteikiamomis teisėmis.

Bendrovės akcijos viešai nesiūlomos
(t. y. viešai prekiaujama tik Bendrovės
obligacijomis).

1

1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso Taip
bendrovės turto perleidimas, kas iš esmės reikštų bendrovės perleidimą,
turėtų būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

Bet kokiu atveju visa informacija
investuotojams skelbiama lietuvių ir
anglų kalbomis.
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Visuotiniam akcininkų susirinkimui
paprastai pateikiama informacija apie
išsilavinimą ir darbo patirtį (kai yra
poreikis).
Prieš priimant sprendimą akcininkui
pateikiama informacija apie siūlomą
audito įmonę.
1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai, administracijos vadovai ar kiti Taip
su bendrove susiję kompetentingi asmenys, galintys pateikti informaciją,
susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, turėtų dalyvauti
visuotiniame akcininkų susirinkime. Siūlomi kandidatai į kolegialaus organo
narius taip pat turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu
naujų narių rinkimai įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Esant reikalui, Bendrovės kolegialaus
organo
nariai,
administracijos
vadovai ar kiti su Bendrove susiję
kompetentingi asmenys, galintys
pateikti informaciją, susijusią su
darbotvarke, dalyvauja visuotiniame
akcininkų susirinkime.
Siūlomi kandidatai į kolegialaus
organo narius dalyvauja visuotiniame
akcininkų susirinkime, jei prašoma.

2 principas: Stebėtojų taryba
2.1. Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė
Bendrovės stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams
ir objektyvią bei nešališką bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą, taip pat nuolat teikti rekomendacijas bendrovės
valdymo organams.
Stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą.
2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Neaktualu
veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams,
atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės Neaktualu
akcininkų interesus, stebėtojų taryba su visais akcininkais turėtų elgtis
nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami
apie bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų
sprendimą.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka priimdama sprendimus, Neaktualu
turinčius reikšmę bendrovės veiklai ir strategijai. Stebėtojų tarybos narių
darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti savo prieštaravimą Neaktualu
tuo atveju, kai mano, kad stebėtojų tarybos sprendimas gali pakenkti
bendrovei. Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai turėtų: a) išlikti
nepriklausomi atlikdami analizę, priimdami sprendimus; b) nesiekti
ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kelti abejonių, kad
stebėtojų tarybos nariai nėra nepriklausomi.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad bendrovės mokesčių Neaktualu
planavimo strategijos būtų sudaromos ir įgyvendinamos vadovaujantis
teisės aktais, siekiant išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su ilgalaikiais
bendrovės ir jos akcininkų interesais, dėl ko gali atsirasti reputacijos,
teisinė ar kita rizika.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų taryba būtų aprūpinta Neaktualu
pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti,
įskaitant teisę gauti visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo
profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus
stebėtojų tarybos ir jos komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

3

2.2. Stebėtojų tarybos sudarymas
Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka turėtų užtikrinti tinkamą interesų konfliktų sprendimą, efektyvią ir sąžiningą bendrovės
valdyseną.
2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti stebėtojų tarybos Neaktualu
nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir
kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti
tinkamą stebėtojų tarybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų
būti užtikrinta, kad stebėtojų tarybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių
žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, Neaktualu
su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad
būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos Neaktualu
arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Buvęs
bendrovės vadovas ar valdybos narys tuoj pat neturėtų būti skiriamas
į stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Kai bendrovė nusprendžia
nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie
priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų Neaktualu
skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys
turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač
vadovaujančias pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai
atlikti stebėtojų tarybos nario pareigas. Jeigu stebėtojų tarybos narys
dalyvavo mažiau nei pusėje stebėtojų tarybos posėdžių per bendrovės
finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, turėtų būti skelbiama, Neaktualu
kurie stebėtojų tarybos nariai laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba
gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka nepriklausomumo
kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų
asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą stebėtojų Neaktualu
tarybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis
akcininkų susirinkimas.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų atlikti savo veiklos Neaktualu
įvertinimą.
Jis turėtų apimti stebėtojų tarybos struktūros, darbo
organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno
stebėtojų tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei
vertinimą, ar stebėtojų taryba pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Stebėtojų
taryba turėtų bent kartą per metus paskelbti atitinkamą informaciją apie
savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

3 principas: Valdyba
3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomybė
Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos įgyvendinimą, taip pat tinkamą bendrovės valdyseną, atsižvelgiant į akcininkų,
darbuotojų ir kitų interesų grupių interesus.
3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos, kurią patvirtino Taip
stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, įgyvendinimą. Tais atvejais, kai
stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat yra atsakinga už bendrovės
strategijos patvirtinimą.

Valdyba tvirtina Bendrovės strategiją
ir seka jos įgyvendinimą.

3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, atlieka jai Taip
Įstatyme ir bendrovės įstatuose priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai
bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka Įstatyme
nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba, vykdydama jai priskirtas funkcijas,
turėtų atsižvelgti į bendrovės akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių
poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo kūrimo.

Valdyba atlieka jai Akcinių bendrovių
įstatyme ir Bendrovės įstatuose
priskirtas funkcijas. Valdyba atsižvelgia į
Bendrovės akcininkų, darbuotojų ir kitų
interesų grupių poreikius, atitinkamai
siekiant tvaraus verslo kūrimo.
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3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi įstatymų ir bendrovės Taip
vidaus politikos nuostatų, taikomų bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai
priklauso ši bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas rizikos
valdymo ir kontrolės priemones užtikrinant reguliarią ir tiesioginę vadovų
atskaitomybę.

Valdyba užtikrina taikomų įstatymų ir
Bendrovės vidaus politikų laikymąsi.
Valdyba taip pat nustato rizikos
valdymo ir kontrolės priemones
užtikrindama reguliarią ir tiesioginę
vadovų atskaitomybę.

3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėje būtų įdiegtos Taip
priemonės, kurios įtrauktos į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl
vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų.

Valdyba užtikrina, kad Bendrovėje
būtų taikomos nurodytos priemonės.

3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą, turėtų atsižvelgti į tinkamą Taip
kandidato kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pusiausvyrą.

Skiriant
Bendrovės
vadovą,
atsižvelgiama į asmens kvalifikacijos,
patirties ir kompetencijos pusiausvyrą.

3.2. Valdybos sudarymas
3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų susirinkimo, jei stebėtojų Taip
taryba nesudaroma, išrinkti valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti
kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių
pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą valdybos narių turimos kvalifikacijos
pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad valdybos nariai, kaip visuma, turėtų
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.

The members of the Board collectively
have broad experience, qualifications,
knowledge and competencies. The
representation of both sexes is ensured
as much as possible. In addition,
there are more women in the current
management team of the Company.

3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai, pavardės, informacija apie jų Taip
išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius
profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti
atskleisti nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame bus renkama valdyba ar
atskiri jos nariai. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte nustatyta
informacija turėtų būti pateikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba
kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo
narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.

The indicated information about the
candidates to become members of
the Board is provided to the general
meeting of shareholders without
violating personal data protection
requirements. Information about the
members of the Board is provided in the
Company’s annual report.

3.2.3. Visi nauji valdybos nariai turėtų būti supažindinti su pareigomis, Taip
bendrovės struktūra bei veikla.

Visi nauji valdybos nariai supažindinami
su pareigomis, Bendrovės struktūra bei
veikla.

3.2.4. Valdybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe Taip
būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas
būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso
pakartotinas patvirtinimas.

Bendrovės įstatuose numatyta, kad
valdybos nariai renkami apibrėžtam
laikotarpiui, t. y. ketveriems metams;
valdybos nariai gali būti išrenkami
pakartotinai.

3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios Ne
pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Kai stebėtojų taryba nėra
sudaroma, buvęs bendrovės vadovas tuoj pat neturėtų būti skiriamas į valdybos
pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų,
turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos
nešališkumui užtikrinti.

Istoriškai,
Bendrovės
direktorius
paprastai taip pat eina valdybos
pirmininko pareigas. Tačiau, Bendrovės
nuomone, esamos arba buvusios
valdybos pirmininko pareigos nėra kliūtis
valdybos pirmininkui nešališkai veiklai
vykdyti. Valdybos pirmininkas išrenkamas
įvertinus jo patirtį ir kvalifikaciją.

3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai Taip
laiko ir dėmesio. Jeigu valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje valdybos
posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojama
bendrovės stebėtojų taryba, jeigu stebėtojų taryba bendrovėje nėra sudaroma
– visuotinis akcininkų susirinkimas.

Kiekvienas valdybos narys skiria
pakankamai laiko ir dėmesio valdybos
nario pareigoms atlikti. Iki šiol visi
valdybos nariai dalyvavo visuose
valdybos posėdžiuose.

3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant valdybą, kai nesudaroma Neaktualu
stebėtojų taryba, dalis jos narių bus nepriklausomi, turėtų būti skelbiama, kurie
valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba gali nuspręsti, kad tam tikras
jos narys, nors ir atitinka visus Įstatyme nustatytus nepriklausomumo kriterijus,
vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su
bendrove susijusių aplinkybių.

Bendrovės įstatai nenumato, kad valdyba
atlieka stebėtojų tarybos funkcijas,
todėl valdybos nariams netaikomas
nepriklausomumo reikalavimas.
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3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą valdybos posėdžiuose Taip
atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos narius renka visuotinis
akcininkų susirinkimas, todėl visuotinis
akcininkų susirinkimas gali patvirtinti
atlygį valdybos nariams veikdamas
teisės aktų numatyta tvarka.

3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Taip
bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami
ir į kitus interesų turėtojus. Priimdami sprendimus jie neturėtų siekti
asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi susitarimai dėl nekonkuravimo,
taip pat jie neturėtų pažeidžiant bendrovės interesus pasinaudoti verslo
informacija ir galimybėmis, kurios yra susijusios su bendrovės veikla.

Bendrovės žiniomis, visi valdybos
nariai veikia sąžiningai, rūpestingai
ir atsakingai, Bendrovės ir jos
akcininkų naudai ir atstovauja jų
interesams. Valdybos nariams taikomi
konfidencialumo ir kiti atitinkami
įsipareigojimai.

3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis Ne
turėtų apimti valdybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti
kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos nario kompetencijos ir
darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė nustatytų
veiklos tikslų. Valdyba turėtų bent kartą per metus nepažeidžiant asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų viešai
paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos
procedūras.

Bendrovės valdyba savo veiklos
įvertinimo
neatlieka.
Valdybos
veiklą prižiūri vienintelis Bendrovės
akcininkas kaip valdybą išrinkęs
organas.

4 principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo tvarka
Bendrovėje nustatyta stebėtojų tarybos, jeigu ji sudaroma, ir valdybos darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir
sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.
4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, turėtų glaudžiai Neaktualu
bendradarbiauti, siekdama naudos tiek bendrovei, tiek ir jos akcininkams.
Gera bendrovių valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos ir
stebėtojų tarybos. Valdyba turėtų reguliariai, o esant reikalui – nedelsiant
informuoti stebėtojų tarybą apie visus svarbius bendrovei klausimus,
susijusius su planavimu, verslo plėtra, rizikų valdymu ir kontrole,
įsipareigojimų laikymusi bendrovėje. Valdyba turėtų informuoti stebėtojų
tarybą apie faktinius verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau suformuluotų
planų ir tikslų, nurodant to priežastis.

Bendrovė neturi stebėtojų tarybos.

4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti Ne
atitinkamu periodiškumu pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena
bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti kolegialių organų
posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad
būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdysenos klausimų
sprendimas. Bendrovės kolegialių organų posėdžiai turėtų būti šaukiami
bent kartą per metų ketvirtį.

Valdybos posėdžiai šaukiami pagal
poreikį, užtikrinant nepertraukiamą
esminių
klausimų
sprendimą.
Pavyzdžiui,
ataskaitiniais
metais
valdyba turėjo daugiau kaip 10
posėdžių.

4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami Taip
iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje
nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti diskusija, po kurios būtų
priimami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus
organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarke
susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar
papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo
nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės pakeitimu ar papildymu arba kai
neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.

Valdybos nariai informuojami apie
posėdžius iš anksto ir turi pakankamai
laiko pasiruošti ir susipažinti su pateikta
informacija.

4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti Neaktualu
efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir
valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių
datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su
bendrovės valdysena susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos
posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais,
kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu,
atsakomybe, atlygio nustatymu.

Bendrovė turi tik vieną kolegialų
organą, t. y. valdybą.
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5 principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai
5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas
Bendrovėje sudaryti komitetai turėtų didinti stebėtojų tarybos, o jei stebėtojų taryba nesudaroma, valdybos, kuri atlieka priežiūros
funkcijas, darbo efektyvumą, užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą
taip, kad sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas.
5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove susijusias aplinkybes, Neaktualu
pasirinktą bendrovės valdysenos struktūrą, bendrovės stebėtojų taryba, o
tais atvejais, kai ji nesudaroma – valdyba, kuri atlieka priežiūros funkcijas,
sudaro komitetus. Kolegialiam organui rekomenduojama suformuoti
skyrimo, atlygio ir audito komitetus.

Bendrovė neturi kolegialaus organo
komitetų; tačiau vienintelio Bendrovės
akcininko sprendimu Bendrovėje
sudarytas Audito komitetas.

5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau nei tris komitetus. Taip
Tokiu atveju bendrovės turėtų pateikti paaiškinimą, kodėl jos pasirinko
alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims
atskiriems komitetams nustatytus tikslus.

Šias funkcijas atlieka esami Bendrovės
organai pagal taikomuose teisės
aktuose jiems priskirtą kompetenciją.

5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams nustatytas funkcijas teisės Taip
aktų numatytais atvejais gali atlikti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio
Kodekso nuostatos, susijusios su komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir
skaidrumo), kai tinka, turėtų būti taikomos visam kolegialiam organui.

Kai reikia, valdyba atlieka šias
funkcijas, veikdama kaip numatyta
taikomuose teisės aktuose.

5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti Taip
bent iš trijų narių. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, komitetai gali
būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto nariai turėtų būti
parenkami pirmiausia atsižvelgiant į jų kompetenciją, pirmenybę teikiant
nepriklausomiems kolegialaus organo nariams. Valdybos pirmininkas
neturėtų būti komitetų pirmininku.

Vienintelio akcininko suformuotą
Audito komitetą sudaro trys nariai.
Šie nariai buvo pasirinkti pagal jų
kompetencijas. Valdybos pirmininkas
nėra nei Audito komiteto pirmininkas,
nei narys.

5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats Taip / Ne
kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi
nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo
veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys
jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti
bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet
skelbia apie savo valdysenos struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat
kasmet savo metiniame pranešime, nepažeidžiant asmens duomenų
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, turėtų skelbti esamų
komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą
posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos
kryptis ir veiklos rezultatus.

Audito komiteto darbo tvarką
patvirtino
vienintelis
Bendrovės
akcininkas. Audito komitetas savo
veiklos ataskaitas teikia vieninteliam
Bendrovės akcininkui. Informacija
apie Audito komiteto sudėtį, veiklą
ir funkcijas skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime.

5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, Taip
kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų
turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus.
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri
bendrovės darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui
turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais.
Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto
veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.

Audito
komitetas
gali
kviesti
pasirinktus asmenis į savo posėdžius.
Esant poreikiui, Audito komiteto
pirmininkas turi galimybę tiesiogiai
bendrauti su akcininku.

5.2. Skyrimo komitetas
Neaktualu
5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:
1) parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdymo organų narių ir
administracijos vadovų vietas bei rekomenduoti kolegialiam organui
juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties
pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir gebėjimų, kurių reikia
konkrečiai pozicijai, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką;
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį,
narių įgūdžius, žinias ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas,
kaip siekti reikiamų pokyčių;
3) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui.
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5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus organo nariais, Neaktualu
kurie su bendrove yra susiję darbo santykiais, ir administracijos vadovais,
turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę
teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.

Bendrovė tokio komiteto neturi.

5.3. Atlygio komitetas
Neaktualu
5.3.1. Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl atlygio politikos,
taikomos priežiūros ir valdymo organų nariams ir administracijos
vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant
fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo
finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines išmokas,
taip pat sąlygas, kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba sustabdyti
mokėjimus, nurodant aplinkybes, dėl kurių būtų tikslinga tai padaryti;
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualaus atlygio kolegialių
organų nariams ir administracijos vadovams siekiant, kad jie atitiktų
bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą;
3) reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos įgyvendinimą.

Bendrovė tokio komiteto neturi.

5.4. Audito komitetas
5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra apibrėžtos teisės aktuose, Taip
reglamentuojančiuose audito komiteto veiklą.

Audito komitetas vykdo funkcijas,
apibrėžtas Audito komiteto veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia Taip
su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais.
Bendrovės administracijos vadovai turėtų informuoti audito komitetą
apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti
vykdoma skirtingais būdais.

Bendrovės administracijos atstovai
teikia Audito komitetui visą reikiamą
informaciją.

5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti Taip
(jei taip, tai kada) valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis
finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą),
vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę
prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo
organų nariams.

Audito komitetas, esant poreikiui, į
savo posėdžius gali kviesti bet kurį
Bendrovės atstovą ir išorės auditorius.

5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių Taip
darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką.
Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių
darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų
aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei
jos grupės.

Bendrovė neturi vidaus auditoriaus,
tačiau šias funkcijas vykdo Bendrovės
finansų padalinys, kuris teikia Audito
komitetui
reikiamą
informaciją.
Audito komitetas taip pat organizuoja
posėdžius su išorės auditoriais ir
gauna informaciją apie audito statusą
ir rezultatus, taip pat apie visus ryšius
tarp nepriklausomos audito įmonės,
Bendrovės bei jos grupės.

5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių Ne
nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba
anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir
turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam
tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.

Audito komitetas nagrinėja, ar
Bendrovė laikosi taikytinų nuostatų
dėl galimybės pateikti skundą arba
anonimiškai pranešti apie įtarimus,
kad Bendrovėje daromi pažeidimai.
Šios
lentelės
sudarymo
metu
Bendrovė yra atitinkamų galimybių ir

Bendrovė tokio komiteto neturi.

priemonių įgyvendinimo procese.
5.4.6. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų tarybai, jei ji nesudaroma – Ne
valdybai, savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu,
kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.

Audito komiteto darbo reglamente
numatyta, kad Audito komitetas savo
veiklos ataskaitą teikia kartą per metus
Audito komitetą renkančiam organui.
Be to, Audito komitetas tokią ataskaitą
teikia atitinkamo organo prašymu
arba tada, kai Audito komitetas mano
tai esant būtina.
8
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6 principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas
Bendrovės valdysenos sistema turėtų skatinti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti
skaidrų ir efektyvų bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.
Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo Taip
asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams.
Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo
organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties
organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės
akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų
pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.

Bendrovės organų nariai turi pareigą
vengti interesų konfliktų ir juos
deklaruoti.

7 principas: Bendrovės atlygio politika
Bendrovėje nustatyta atlygio politika, jos peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir
piktnaudžiavimui nustatant kolegialių organų narių ir administracijos vadovų atlygį, taip pat užtikrinti bendrovės atlygio politikos
viešumą, skaidrumą, taip pat ir ilgalaikę bendrovės strategiją.
7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti bendrovės interneto Neaktualu
tinklalapyje atlygio politiką, kuri turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atitiktų
ilgalaikę bendrovės strategiją.

Bendrovė šiuo metu neturi patvirtintos
atlygio politikos, nustatančios kolegialių
organų narių atlygį. Bendrovė mano,
kad teisės aktai tokio įpareigojimo
nenumato, nes viešai prekiaujama tik
Bendrovės obligacijomis.
Tačiau kiek tai susiję su Bendrovės
darbuotojais (įskaitant administracijos
vadovus), Bendrovės darbo tvarkos
taisyklėse numatyti atlygio politikos
principai.

7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą Neaktualu
atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis
priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines išmokas, taip pat
sąlygas, kurios numatytų atvejus, kada bendrovė gali susigrąžinti išmokėtas
sumas arba sustabdyti mokėjimus.

Šios
informacijos
atskleidimo
lentelės pildymo dieną Bendrovės
darbuotojams mokamas tik sudarytose
darbo sutartyse numatytas fiksuotas
atlygis.

7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų, atlygio politika turėtų Neaktualu
numatyti, kad kolegialių organų, kurie vykdo priežiūros funkcijas, nariai
neturėtų gauti atlygio, kuris priklausytų nuo bendrovės veiklos rezultatų.

Stebėtojų
taryba
Bendrovėje
nesudaroma. Be to, Bendrovė netaiko
atlygio pagal pasiektus rezultatus.

7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai išsamią informaciją apie Neaktualu
išeitinių išmokų politiką. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos
sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų
būti didesnės negu dvejų metų fiksuota atlygio dalis arba jos ekvivalentas.
Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei sutartis nutraukiama dėl
blogų veiklos rezultatų.

8 principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdysenoje
Bendrovės valdysenos sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose ar abipusiuose susitarimuose, ir skatinti
aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą, kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo
kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis,
turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.
8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos Taip
interesų turėtojų teisės ir teisėti interesai.

Bendrovė
užtikrina,
kad
būtų
gerbiamos interesų turėtojų teisės ir
teisėti interesai.

8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams Taip
dalyvauti bendrovės valdysenoje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų
dalyvavimo bendrovės valdysenoje pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų ar jų
atstovų dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos
su darbuotojais ar jų atstovais bendrovės valdysenos ir kitais svarbiais
klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių
įtraukimas į bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo atvejais ir kita.

Interesų turėtojai dalyvauja Bendrovės
valdysenoje taikomuose teisės aktuose
numatyta tvarka.

8.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdysenos procese, jiems Taip
turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

Atitinkama informacija pateikiama
laikantis
taikytinų
teisės
aktų
reikalavimų.

8.4. Interesų turėtojams turėtų būti sudarytos sąlygos konfidencialiai Taip
pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką priežiūros funkciją vykdančiam
kolegialiam organui.

Interesų
turėtojai
turi
sąlygas
konfidencialiai pranešti apie neteisėtą
ar neetišką praktiką administracijos
vadovams arba valdybai.

9 principas: Informacijos atskleidimas
Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją,
veiklą ir bendrovės valdyseną, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.
9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių
paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų
apimti, įskaitant, bet neapsiribojant:
9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;

Taip

Ši informacija skelbiama Bendrovės
finansinėse ataskaitose.

Išeitinės išmokos mokamos pagal
Darbo kodekso nuostatas ir sudarytas
darbo sutartis. Bendrovė laikosi 7.4
punkte nurodytų principų dėl išeitinių
išmokų.

9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją;

Taip

Ši informacija skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime.

9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį Taip
tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdančius,
taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, nurodant galutinį
naudos gavėją;

Ši informacija skelbiama Bendrovės
finansinėse ataskaitose ir metiniame
pranešime, kiek Bendrovė tai laiko
būtina.

7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo finansinėmis priemonėmis sistema, Neaktualu
atlygio politikoje turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija apie
akcijų išlaikymą po teisių suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis yra pagrįstas akcijų
skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų
skyrimo. Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai ir administracijos vadovai
turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai
nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu.

Skatinimo finansinėmis priemonėmis
sistema Bendrovėje netaikoma.

9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie iš jų yra Taip
laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų turimas akcijas ar balsus
bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją,
atlygį;

Ši informacija skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime, kiek Bendrovė
tai laiko būtina pagal taikomus teisės
aktus.
Informacija apie Audito komitetą
pateikiama Bendrovės metiniame

7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje informaciją Neaktualu
apie atlygio politikos įgyvendinimą, kurioje daugiausia dėmesio turėtų būti
skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka
– ir tolesniais finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip
atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Tokio
pobūdžio informacijoje neturėtų būti komercinę vertę turinčios informacijos.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlygio
politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

Bendrovė tokios informacijos neskelbia.
Bendrovė mano, kad teisės aktai
tokio įpareigojimo nenumato, nes
viešai prekiaujama tik Bendrovės
obligacijomis.

9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių Taip
dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines
savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;

9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, bendrovės rizikos Taip
valdymo ir priežiūros politiką;

Ši informacija skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime.

9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;

Taip

Ši informacija skelbiama Bendrovės
finansinėse ataskaitose.

7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet kuris esminis atlygio politikos Neaktualu
pokytis turėtų būti įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
Schemoms, pagal kurias kolegialaus organo nariams ir darbuotojams yra atlyginama
akcijomis arba akcijų opcionais, turėtų pritarti visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovėje netaikomos schemos,
pagal kurias kolegialaus organo
nariams ir darbuotojams yra atlyginama
akcijomis arba akcijų opcionais.

9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų Taip
turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių politika, darbuotojų dalyvavimas
bendrovės valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų
opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir kt.);

Atitinkama informacija, kiek Bendrovė
tai laiko būtina, skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime.

9

pranešime.
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9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją;

Taip

Ši informacija skelbiama Bendrovės
metiniame pranešime.

9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija iniciatyvas ir Taip
priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus. Šis
sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik
informacijos, nurodytos šiame sąraše, atskleidimu. Šis Kodekso principas
neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti informaciją, numatytą teisės
aktuose.

Ši informacija pateikiama Bendrovės
metiniame pranešime.

9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte nurodytą informaciją, Taip
rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių
atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus
rezultatus.

Atskleidžiama konsoliduota
informacija.

9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte nurodytą informaciją, Taip
rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir
valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir
potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip
pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų
narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas,
kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principe.

Atskleidžiama
informacija
apie
Bendrovės organų narių profesinę
patirtį ir kvalifikaciją. Kadangi teisės
aktai atlygio atskleisti nereikalauja, ši
informacija neatskleidžiama.

9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai Taip
ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir
apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu
metu.

Informacija atskleidžiama per Lietuvos
ir Airijos vertybinių popierių biržas.
Informacija atskleidžiama lietuvių ir
anglų kalbomis.

2022 m. balandžio 1 d.

Atsakingų asmenų atsakomybės patvirtinimas

Šiuo patvirtiname, kad, geriausiu mūsų įsitikinimu ir žiniomis, Akropolis Group, UAB (toliau - Bendrovė) bei jos dukterinių
įmonių (toliau kartu „Grupė“) konsoliduotos finansinės ataskaitos už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus,
parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, teisingai parodo
Grupės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
Be to, mes patvirtiname, kad konsoliduotame metiniame pranešime teisingai nurodoma Grupės verslo plėtros bei veiklos
apžvalga, Grupės finansinė būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais Grupė susiduria, aprašymu.

10 principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.
10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės finansinės padėties Taip
ir finansinių veiklos rezultatų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos finansinės informacijos
patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.

Bendrovės ir jos grupės metines
finansines
ataskaitas
tikrina
nepriklausoma audito įmonė.

10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam Taip
akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji
bendrovėje nesudaroma - bendrovės valdyba.

Bendrovės išorės auditorius buvo
pasirinktas
pagal
konkursinius
pasiūlymus ir įvertinus visas Bendrovės
organų pateiktas rekomendacijas.

Manfredas Dargužis
Direktorius

Gabrielė Saponaitė
Finansų departamento vadovė

Be to, Audito komitetas turi pateikti
rekomendaciją dėl išorės auditorius
paskyrimo, todėl ateityje skiriant
išorės auditorių tokia rekomendacija
bus teikiama.
10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne Taip
audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti viešai. Šia informacija taip
pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje
nesudaroma – bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės
kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Bendrovė atskleidžia informaciją apie
sumas, sumokėtas auditoriui už ne
audito paslaugas, savo metiniame
pranešime.
Reikėtų paminėti, kad Bendrovė turi
politiką, kuri nustato principus, kaip
Audito komitetas iš anksto pritaria ne
audito paslaugų pirkimui iš paskirto
auditoriaus.
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