Valdybos veiklos ataskaita
2012m. sausio 23d. – 2013m. vasario 22d.

Portfelio sudėtis 2013m. vasario 22d.
Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

Vertė, EUR

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

APG1L

367

2,500

917,50

8,23%

16,96%

GRG1L

138

0,622

85,84

8,17%

1,59%

OLF1R

92

5,478

503,98

0,51%

9,32%

PTR1L

38

1,150

43,70

7,48%

0,81%

TAL1T

550

0,896

492,80

-1,32%

9,11%

IVL1L

200

2,260

452,00

4,15%

8,36%

FBEOS*

14,4834

33,680

487,80

-0,03%

9,02%

2424,59

Grynieji pinigai ir ekvivalentai
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

Iš viso:

44,83%

5408,20

1,75%

100,00%

** Lyginant su sausio 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Portfelio sudėtis 2013m. vasario 22d.
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Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-22=100%)
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(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% -EU15TR:IND, 5% - 3mėn VILIBOR.)
SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 0,26% .
Laikotarpio pabaigoje lenkė 1,34%.

Puslapis 2 iš 10

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas
El. paštas: info@vusif.lt

Daugiau skaitykite: http://www.vusif.lt/

Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos dalis neturi būti laikoma
rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius

Valdybos veiklos ataskaita
2012m. sausio 23d. – 2013m. vasario 22d.

Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:

Apranga

16,96% portfelio dalies

2013-02-01 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. sausio mėnesį
sudarė 43,8 mln. litų (12,7 mln. eurų) ir buvo 7,6% didesnė nei 2012 m. sausio mėnesio apyvarta.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 m. sausio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2012 metų
laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 5,9%, Latvijoje padidėjo 5,7%, o Estijoje išaugo 23,1%.
Per pirmuosius keturis 2013 metų mėnesius „Aprangos“ grupė atidarys arba rekonstruos 10
parduotuvių.
2013-02-21 Aprangos Grupė Taline planuoja atidaryti kelių prekės ženklų parduotuvę, kurioje bus
prekiaujama tokių prekės ženklų kaip „Gucci“, „Dolce & Gabbana“, „Dsquared2“, „Ralph Lauren“
drabužiais. „Aprangos“ grupė šiemet numačiusi ir atidaryti ir daugiau parduotuvių. Kovą – balandį
Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje duris atvers naujo, ispanų moteriškų drabužių prekės ženklo „Desigual“
parduotuvės.
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Olainfarm

9,32% portfelio dalies

2013-02-15. 2013 metų sausio pardavimai, palyginti su 2012 metų sausio mėnesio paradavimais
pakilo 55% ir pasiekė 7,78 milijonus eurų. Didžiausios pardavimų rinkos: Baltarusijoje (pardavimai
padidėjo 48%), Rusijoje (105%) ir Latvijoje (48%).
Po paskelbtų sausio mėn. pardavimų, kurie atrodė nuteikiantys optimistiškai, akcijos vertė kilo 2,39
proc. iki 3,85 eurų, kas yra 3 euro centais žemiau visų laikų vertės rekordo pasiekto sausio mėnesį.
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Grigiškės

1,59% portfelio dalies

2013-02-21. 2013 m. vasario 20 d. AB „GRIGIŠKĖS“ ir AB SEB bankas pasirašius 35 mln. Lt (10,1 mln.
EUR) paskolos suteikimo sutartį, pradėtas trečiasis 2011 m. balandį paskelbtos investicijų programos
etapas.
2013-02-21 pasirašytos paskolos lėšos bus skirtos naujai popieriaus gamybos mašinai įsigyti. Šis
investicinis projektas truks dvejus metus ir viršys 53 mln. Lt (15,3 mln. EUR). Planuojama, kad naujoji
linija pradės veikti 2014 m. pabaigoje. AB „GRIGIŠKĖS“ numato įsigyti naują, šiuolaikišką, europietišką
popieriaus gamybos mašiną. Numatoma, kad naujosios popieriaus mašinos gamybos pajėgumai bus
dvigubai didesni, nei šiuo metu turimi, ji pakeis dvi mažiausio pajėgumo iš dabar veikiančių trijų
popieriaus gamybos mašinų.
AB „GRIGIŠKĖS“ planuoja, kad 2014 m. pabaigoje įgyvendinus minimą investicijų programą,
bendrovės produkcijos pardavimai per kitus dvejus metus išaugs dvigubai. Tuo pačiu tikimasi, kad
augantys įmonių grupės pardavimai pasieks 500 mln. Lt (145 mln. EUR).
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Panevėžio statybos trestas

0,81% portfelio dalies

Šioje pozicijoje ataskaitiniu laikotrapiu žymių įvykių nepastebėta, tačiau buvo pastebimos optimistinės
investuotojų nuotaikos.

Invalda

8,36% portfelio dalies
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Didžiausi bendrovės akcininkai yra Irena Ona Mišeikienė, Vytautas Bučas, Darius Šulnis ir p. Banys.
2013-02-13 AB “Invalda” pranešė apie esminį įvykį Dėl savų akcijų įsigyjimo:
Vilnius, Lietuva, 2013-02-13 07:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Invalda“, įmonės kodas 121304349,
adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, valdyba, vadovaudamasi 2012 m. gegužės 24 d. neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno)
lito (0,29 euro) nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta AB „NASDAQ OMX Vilnius“
vertybinių popierių biržoje per oficialaus siūlymo rinką. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą
akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams
bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.
Akcijų supirkimo pradžia: 2013 m. vasario 19 d.
Akcijų supirkimo pabaiga 2013 m. kovo 5 d.
Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 5 180 214 vnt.
Akcijų supirkimo kaina: 8,287 lito (2,40 euro) už vieną akciją.

Po šios žinios akcijos šoktelėjo beveik 10%.
2013-02-21 AB „Invalda“ pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą:
AB „Invalda“ gavo Alvydo Banio ir kartu veikiančių asmenų - sutuoktinės Daivos Banienės ir
kontroliuojamų bendrovių UAB „LJB Investments“ bei UAB „RB finansai“ - pranešimą apie balsavimo
teisių įgijimą. Deklaruojama peržengimo riba - 15 proc.
Aukščiau išvardintų ribų peržengimų priežastis – akcijų įsigijimas reorganizavimo metu prie
UAB „LJB Investments“ prijungus UAB „RB finansai“.
2013-02-22 paskelbti Neaudituoti 2012 metų 12 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatai:
Į kuriuos įeina:
Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ per 2012 metus uždirbo 23,3 mln. litų (6,7
mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 9 karto mažiau nei 2011aisiais, kai pelnas siekė 209,0 mln. litų (60,5 mln. eurų). AB „Invalda“ savo akcijų supirkimui 2012
metais skyrė 59,6 mln. litų (17,3 mln. eurų). Šiuo metu taip pat vykdomas dar vienas bendrovės AB
„Invalda“ savų akcijų supirkimas, kuriam skirta dar 42,9 mln. litų (12,4 mln. eurų). Pasak D. Kaziūno,
šiuo metu AB „Invalda“ yra paskelbusi atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo bendrovės AB „Invalda“ bus
atskirta turto dalis ir jos pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė AB „Invalda privatus kapitalas“.
Pastarajai teks 45,45 proc. bendrovės AB „Invalda“ turto, kurio balansinė vertė 2012 metų pabaigoje
siekė 372,1 mln. litų (107,8 mln. eurų), bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.
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Tallink

9,11% portfelio dalies

2013-02-05 Paskelbė 2013 metų statistiką:
Sausio mėnesį pervežtų keleivių skaičius 566 813 tai yra 14% mažesnis keleivių skaičius nei 2012 tuo
pačiu metu. Transporto priemonių pervežimas sumažėjo daugiau nei 4% iki 67 327 ir pervežamų
sunkvežimių ir vilkikų skaičius sumažėjo 14% iki 21 299vienetų lyginant su praeitų metų tuo pačiu
laikotarpiu.
Po šio pranešimo akcijų kaina sumažėjo 3,72%

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-01-22 iki 2013-02-22)

2013-0122

2013-02-22

OMX Tallinn

764,16

760,42

-0,49

OMX Riga

407,68

398,63

-2,22

OMX Vilnius

369,51

373,63

1,11

Indeksas
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Per ataskaitinį laikotarpį tiek Rygos, tiek Talino indeksų pokyčiai yra neigiami. Vilniaus indeksas per ataskaitinį laikotarpį pakilo.

„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas

Ataskaitinio laikotarpio pasaulio įvykiai:

Europos Parlamentas sausio pabaigoje sugriežtino kredito reitingų agentūrų veiklą, skatinant
padidinti kredito reitingų agentūrų veiklos Europos Sąjungoje skaidrumą ir apriboti Jungtinių
Amerikos Valstijų agentūrų įtaką. Tuo pat metu JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC)
uždraudė reitingų agentūrai „Egan-Jones Ratings“ 18 mėnesių skirti ir skelbti kai kurių vertybinių
popierių reitingus.
Sausio 28 d. Lietuva užsienio rinkose sėkmingai pasiskolino 400 mln. eurų (apie 1,38 mlrd. litų).
Papildoma obligacijų emisija, kuria papildyta anksčiau platinta emisija, buvo išplatinta 2,631 proc.
pelningumo išleidimo kaina lygi 110,27 proc. jų nominaliosios vertės.
Vasario 12 d. Lietuvos banko valdyba nusprendė apriboti Ūkio banko veiklą ir paskirti banko laikinąjį
administratorių Adomą Audicką. Toks sprendimas buvo priimtas įvertinus banko inspektavimo
ataskaitą bei kitus priežiūros tikslais surinktus duomenis.
Eurostat pranešė, jog per praėjusį ketvirtį, palyginus su ankstesniu ketvirčiu, euro zonos ekonomika
smuko 0.6 procentais arba labiausiai nuo pat 2009 metų pirmojo ketvirčio, kai rinkoje laukta, jog ji
smuks vidutiniškai tik 0.4 procentais. Tai jau trečias ketvirtis iš eilės kuomet smunka euro zonos
bendrasis vidaus produktas. Europos sąjungos ekonomika per minimą laikotarpį smuktelėjo 0.5
procentais, tuo tarpu Lietuvos augo vienu procentu.
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Danguje virš centrinės Rusijos vasario 15 d. rytą sprogęs meteoritas, apgadinęs regione esančią cinko
gamyklą, pakėlė šios žaliavos kainą Londono biržoje.
Pranešta, jog 2012 metais Kinija tapo pasaulio prekybos lydere, aplenkusi Jungtines Valstijas, kurios
neturėjo konkurentų nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, informuoja "Bloomberg".
Ataskaita parengta, remiantis šaltiniais:
www.finasta.com/lit/lt;
www.nasdaqomxbaltic.com/market;
www.bloomberg.com;
www.traders.lt
Mūsų rėmėjas:

Mūsų partneriai:

Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos
dalis neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius.
Pagarbiai,
Valdybos pirmininkė
Gabija Zymonaitė
Valdybos nariai
Roberta Petrauskaitė
Kornelija Sabeckaitė
Ričardas Šildiajevas
Modestas Šinkevičius
Ingrida Tubinytė
Paulius Vitkūnas
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