Valdybos veiklos ataskaita
2013m. vasario 23d. – 2013m. kovo 22d.

Portfelio sudėtis 2013m. kovo 22d.
Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

Vertė, EUR

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

APG1L

367

2,630

965,21

5,20%

17,11%

GRG1L

138

0,606

83,628

-2,57%

1,48%

OLF1R

92

6,531

600,852

19,22%

10,65%

PTR1L

38

1,150

43,70

0,00%

0,77%

TAL1T

550

1,040

572,00

16,07%

10,14%

IVL1L

200

2,31

462,00

2,21%

8,19%

FBEOS*

14,4834

33,7352

488,600

0,16%

8,67%

2424,59

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

Iš viso:

5640,58

42,98%
4,30%

100,00%

** Lyginant su vasario 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Portfelio sudėtis 2013m. kovo 22d.

Grynieji
pinigai ir
ekvivalenta
i 42,98%

Fondai
9%

APG1L
17,11%

GRG1L
1,48%

Pinigai*
43%

OLF1R
10,65%
PTR1L 0,77%

Akcijos
48%

TAL1T
10,14%
FBEOS
8,67%

IVL1L
8,19%

*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai
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Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-22=100%)
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00

SIF vnt vertė
Benchmark

90,00
85,00

2012.11.22
2012.11.27
2012.11.30
2012.12.05
2012.12.10
2012.12.13
2012.12.18
2012.12.21
2013.01.02
2013.01.07
2013.01.10
2013.01.15
2013.01.18
2013.01.23
2013.01.28
2013.01.31
2013.02.05
2013.02.08
2013.02.13
2013.02.18
2013.02.21
2013.02.26
2013.03.01
2013.03.06
2013.03.11
2013.03.14
2013.03.19
2013.03.22

80,00

(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% -EU15TR:IND, 5% - 3mėn VILIBOR.) SIF
vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013-02-23) lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,57% .
Laikotarpio pabaigoje (2013-03-22) lenkė 0,83%.
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Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:

Apranga

17,11% portfelio dalies

2013-02-28 „Aprangos” grupės 2012 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2012 m. dvyliką
mėnesių sudarė 44,0 mln. Lt (12,7 mln. eurų), kai 2011 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė
uždirbo 29,7 mln. Lt (8,6 mln. eurų) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (augimas – 48,0%).
Grupės neaudituotas konsoliduotas 2012 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė
12,5 mln. Lt (3,6 mln. eurų), kai 2011 m. ketvirtą ketvirtį pelnas siekė 12,0 mln. Lt (3,5 mln. eurų), t.y.
per metus išaugo 4,7%.
„Aprangos“ grupės EBITDA per 2012 m. dvyliką mėnesių sudarė 61,4 mln. Lt (17,8 mln. eurų) ir,
lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, išaugo 29,0%. 2012 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė
17,2 mln. Lt (5,0 mln. eurų), t.y. išaugo 4,9%, lyginant su 2011 m. ketvirtu ketvirčiu.

2013-03-01 „Aprangos” grupės apyvarta 2013 m. vasario mėnesį
„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. vasario mėnesį sudarė 35,1
mln. litų (10,2 mln. eurų) ir buvo 22,7% didesnė nei 2012 m. vasario mėnesio apyvarta.
2013 m. sausio – vasario mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM)
sudarė 78,9 mln. litų (22,9 mln. eurų), arba 13,8% daugiau nei 2012 metų atitinkamu laikotarpiu.
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„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 m. sausio-vasario mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2012
metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 13,6%, Latvijoje 9,2%, o Estijoje 25,2%.
Šiais metais „Aprangos“ grupė pilnai rekonstravo 2 parduotuves. Kovo mėnesį bus atidarytos 5
naujos parduotuvės – keturios Rygoje ir viena Klaipėdoje.

Olainfarm

10,65% portfelio dalies

2013-02-27 AS OlainFarm informavo apie 2012 metų 4 ketvirčio ataskaitinę konferenciją „webinar‘ą“.
Webinar‘o metu buvo aptarta 2012 metų 4 ketvirčio ataskaita ir Olainfarm plėtros planai.

2013-02-28 AS „OlainFarm“ 2012 metų 12 mėnesių tarpinė ataskaita
Sudaryta 2012 metų konsoliduota pelno nuostolių atakaita parodė, kad „OlainFarm“ pasiekė pelno rekordą –
13,88 mln. EUR. Tai 41 proc. daugiau nei 2011 metais, kai pelnas siekė 9,84 mln. EUR.
Per 2012 metus 41 įmonės produktas įregistruotas rinkoje.
2012 metais visose strategiškai svarbiose rinkose pardavimai augo, išskyrus Baltarusiją, kur buvo užfiksuotas 10
proc. nuosmukis lyginant su gana sėkmingais 2011 metais. Labiausiai pardavimai augo Taivane – išaugo net 11
kartų, Latvijoje pardavimai augo daugiau nei 3 kartus, Didžiojoje Britanijoje – 61%, Ukrainoje – 44%, Rusijoje –
31%.
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Kasmetinis akcininkų susirinkimas 2013-02-27 patvirtino veikiantį koncerno planą. Pagal jį, koncerno
pardavimai 2012 metais turėjo siekti 68,3 mln. EUR, bet grynasis pelnas turėjo būti 12,24 mln. EUR. Remiantis
neaudituota ataskaita pardavimai planuotus viršijo 10,2 proc., o pelnas planuotąjį viršijo 13,4 proc.

2013-03-06 informacija iš kovo 6 webinar‘o prezentacijos
Webinaro metu AS „OlainFarm“ valdybos narys Salvis Lapins aptarė įmonės vystymąsi. Taip pat webinar‘o
dalyviai buvo informuoti, kad akcininkai gali tikėtis 0,1 lato akcijai dividendų už 2012 metus.

2013-03-07 valdybos narys Salvis Lapins informavo, kad AS „Olainfarm“ valdyba ketina pakelti dividendų
išmokėjimą 2,5 procentų ateinančiais metais, jei tai bus įmanoma. Valdyba ketina siūlyti tokią dividendų politiką
akcininkams, kol dividendų išmoka pasieks 25 procentų išmokos lygį.
Taip pat buvo pranešta, kad kompanija turi 45 vaistines Latvijoje ir planas turėti 50 vaistinių išlieka.

2013-03-14 Vasario mėnesį AS „Olainfar“ pasirašė paskolos sutartį su AS „SEB Banka“. Paskola buvo padidinta
nuo 6,6 mln EUR iki 12 mln. EUR. Paskola bus panaudota įsigyti 5 vaistinėms Latvijoje, taip padidinat vaistinių
tinklą iki 50. Dėl paskolos yra įkeisti AS „Olainfarm“ turtas bei nuosavybė.

2013-03-15 Preliminarūs AS „Olainfarm“ veiklos rezultatai vasario 2013 metų mėnesį rodo, kad kompanijos
pardavimai sudaro 4,97 mln. EUR. Didžiausi pardavimai buvo užfiksuoti Kirgizijoje – 240% augimas ir
Baltarusijoje, kur pardavimai išaugo 123%. Pagrindinės pardavimų rinkos 2013 metų vasario mėnesį buvo
Rusija, Latvija ir Baltarusija.
Remiantis pirminiais konsoliduotų ataskaitų duomenimis per pirmus du 2013 metų mėnesius pardavimai
sudarė 12,75 mln. EUR – 18% augimas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais.
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Grigiškės

1,48% portfelio dalies

2013-02-28 AB GRIGIŠKĖS pasiekė 2012 m. prognozuotą apyvartą. Neaudituoti 2012 m. rezultatai.
2012 metais įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, OAO
„Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 290 mln. Litų (84 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo
apyvartą. Tai yra tiek pat, kiek buvo skelbiama 2012 m. prognozėse.
Per tą patį laikotarpį AB „Grigiškės“ pardavimai siekė 111,0 mln. litų (32,1 mln. EUR) ir yra tokie, kokie buvo
prognozuojami.
Per 2012 metus AB „Grigiškės“ įmonių grupė uždirbo 9,97 mln. Lt (2,9 mln. EUR) konsoliduoto pelno prieš
apmokestinimą. Tai yra 3 mln. Lt (0,9 mln. EUR) mažiau, nei buvo prognozuojama. Grupės konsoliduoto pelno
prieš apmokestinimą sumažėjimą, palyginti su paskelbtomis prognozėmis, pagrinde nulėmė paskutinėmis metų
savaitėmis dėl šventinio laikotarpio klientų užsakyto transporto vėlavimas, perkėlęs dalį suplanuotų
pelningiausio – popieriaus gaminių segmento pardavimų į 2013 m. Šis pardavimo mažėjimas buvo
kompensuotas didesniais nei prognozuota kitų Grupės segmentų produkcijos pardavimais.
Bendrovė uždirbo 8,7 mln. Lt (2,5 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą. Tai yra 0,8 mln. Lt (0,2 mln. EUR)
mažiau, nei buvo prognozuojama.
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Panevėžio statybos trestas

0,77% portfelio dalies

2013 02 27 2012 metų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos
rezultatai
AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per 2012 metus neaudituotais duomenimis gavo 300,1 mln. litų
(86,9 mln. EUR) pajamų – tai yra 5,1 procentais daugiau nei pernai ir uždirbo 1,54 karto daugiau pelno prieš
apmokestinimą – 6,6 mln.Lt (1,9 mln. EUR).
Įmonė per 2012 metus gavo 262,8 mln. Lt (76,1 mln. EUR) pajamų ir uždirbo 2,3 mln. litų (0,7 mln. EUR) pelną
prieš mokesčius.
2012 metais AB „Panevėžio statybos trestas“ sėkmingai baigė vykdyti Klaipėdos termofikacinės elektrinės
statybos sutartį su UAB „Fortum Klaipėda“, bei baigtas statyti ir pradėtas eksploatuoti nekilnojamojo turto
vystymo projektas „Ulonų verslo centras“.

2013 03 12 PST laimėjo Vilniaus pilių direkcijos skelbtą Valdovų rūmų B dalies, atkūrimo konkursą
AB „Panevėžio statybos trestas“ paskeltas, Vilniaus pilių direkcijos skelbtame Valdovų rūmų B dalies atkūrimo,
laimėtoju. Pasiūlymo kaina – 61,3 mln. Litų.
Sutartis su AB „Panevėžio statybos trestas“ bus sudaryta ne ankščiau, negu pasibaigs sutarties sudarymo
atidėjimo terminas - 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda kitą dieną nuo pranešimo apie sudarytą pasiūlymų
eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš perkančios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos ( kovo
mėn. 1d.)
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2013 03 22 AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su VĮ “Vlniaus pilių direkcija“ dėl Valdovų
rūmų B dalies atkūrimo darbų.
2013 metų kovo 22 d AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su VĮ ,,Vilniaus pilių direkcija“ dėl Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų B dalies atkūrimo darbų , 61,3 mln. litų sumai. Preliminarus darbų
atlikimo terminas – iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Invalda

8,19% portfelio dalies

2013-03-05 Užbaigtas AB „Invalda“ savų akcijų supirkimas
Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda“ įsigis 10 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 42,928 mln.
litų (12,433 eurų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta - 5 180 214 vnt. akcijų, pasiūlyta 5
381 665 vnt., todėl kiekvieno akcininkas parduos 96,26 proc. nuo siūlyto kiekio.
Akcijų supirkimas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo
2013 m. vasario 19 d., baigėsi – kovo 5 d. Atsiskaitymas už supirktas 5 180 214 vnt. akcijų įvyks kovo 8 dieną.

2013-03-18 Akcinės bendrovės „INVALDA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai
Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2013 m. balandžio 9 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės
„INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
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1. Dėl akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo.
Sprendimo projektas:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, atskirti akcinės bendrovės
„INVALDA“, kuri po atskyrimo tęs veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“ dalį, tai daliai
proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują vienetą - akcinę
bendrovę „Invalda privatus kapitalas“. Atskyrimo metu atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais: (i)
akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkai neatlygintinai gauna paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda
privatus kapitalas“ akcijų mainais už panaikinamas paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVALDA“ akcijas;
(ii) atitinkamai sumažinamas akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinis kapitalas.

2013-03-21 Dėl akcijų išpirkimo bei atsiskaitymo už jas tvarkos
Akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67
str. 4 d. ir 2013 m. vasario 13 d. paskelbtomis AB „INVALDA“ atskyrimo sąlygomis, atsižvelgdama į tai, kad
atskyrimo metu AB „INVALDA“ akcininkams skirstant akcijas neproporcingai jų dalims bendrovės įstatiniame
kapitale, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 akcinės bendrovės įstatinio kapitalo,
ne vėliau kaip per 45 dienas nuo atskyrimo sąlygų patvirtinimo turi teisę pareikalauti, kad bendrovė išpirktų jų
akcijas, patvirtino šią AB „INVALDA“ akcijų (toliau – akcijos) išpirkimo tvarką:
Akcijų išpirkimas bus vykdomas per AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos (toliau – Birža)
oficialaus siūlymo rinką. Akcijos bus išperkamos už kainą, lygią visų per Biržos prekybos sistemą per 6 mėnesius
iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl atskyrimo ir
patvirtinti atskyrimo sąlygas, dienos sudarytų sandorių bendrovės akcijomis kainos svertiniam vidurkiui.
Išpirkimo kaina bus nustatyta litais. Apskaičiuotas svertinis akcijos kainos vidurkis bus apvalinamas į didesnę
pusę iki trijų skaitmenų po kablelio. Tiksli akcijų išpirkimo kaina bus nustatyta ir paskelbta AB „INVALDA“
visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2013 m. balandžio 9 d., jeigu susirinkimas priims sprendimą dėl
atskyrimo ir patvirtins atskyrimo sąlygas.
Akcijų išpirkimas prasidės kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl atskyrimo ir
patvirtinusio atskyrimo sąlygas, ir truks 45 kalendorines dienas. Pavedimai parduoti akcijas bus kaupiami visą
akcijų išpirkimo laiką. Už išperkamas akcijas bus atsiskaitoma kitą darbo dieną po sandorio sudarymo.
Maksimalus išperkamų akcijų kiekis yra 5.180.214 vienetų, t.y. 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo.
Teisę pateikti pavedimus parduoti bendrovei akcijas turi AB „INVALDA“ akcininkai, kurių turimų akcijų nominali
vertė yra mažesnė, negu 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus akcininkus, kuriems ši teisė yra apribota
pagal atskyrimo sąlygas. Norintys parduoti akcijas akcininkai turėtų kreiptis į bet kurį banką arba finansų
maklerio įmonę, turintį teisę pateikti pavedimus Biržoje.
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Tallink
10,14% portfelio dalies

2013-02-28 AS „Tallink“ 2012 metų 12 mėnesių neaudituoti rezultatai
AS Tallink Grupp per 2012 metus perkėlė 9,26 milijonus keleivių, t.y. 1,3 proc. daugiau nei 2011 metais. Grupės
neaudituotos pajamos per 2012 metus išaugo 4 proc. iki 943,9 ml. EUR. Bendrasis pelnas sudarė 201,2 EUR,
grynasis pelnas siekė 56,3 mln. EUR, t.y. 49 proc. daugiau nei 2011 metais.
2012 metų ketvirtame ketvirtyje (spalio 1 d. – gruodžio 31 d.) Grupė perkėlė 2,1 mln. keleivių – 1 proc. daugiau
nei tuo pačiu metu 2011 metais. Grupės konsoliduotos pajamos ketvirtame ketvirtyje paaugo 4 proc. iki 222,8
mln. EUR.

2013-03-05 Vasario mėnesio statistika
2013 metų vasario mėnesį AS Tallink Grupp pervežė 632 376 keleivius, t.y. beveik 1 proc. daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu 2011 metais. Perkeliamų keleivių transporto priemonių skaičius sumažėjo daugiau nei 2 proc. iki 62
849, o perkeliamų sunkvežimių ir priekabų skaičius sumažėjo 4 procentais iki 21 541 vienetų lyginant su 2011
metų vasario mėnesiu.
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Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-02-22 iki 2013-03-22)

Indeksas

2013-02-22 2013-03-22

+/-%

OMX Tallinn

758,39

826,41

8,97

OMX Riga

395,32

417,57

5,63

OMX Vilnius

374,20

387,84

3,65

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Vilniaus, tiek Rygos, tiek Talino indeksų pokyčiai yra teigiami.
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„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas
33,85
33,8
33,75
33,7
33,65
33,6

Ataskaitinio laikotarpio pasaulio įvykiai:
2013-02-25 (traders.lt)
Pasaulinė reitingų agentūra Moody's paskelbė, jog nusprendė vienu lygiu sumažinti Didžiosios Britanijos turėtą
aukščiausią įmanomą skolinimosi reitingą. Šalies valdžios atstovas Vince Cable po šio sprendimo pareiškė, jog
šis reitingo sumažinimas turi tik simbolinę reikšmę. Tuo tarpu svaras 2013-02-25 pigo tiek euro, tiek dolerio
atžvilgiu.
Moody's Didžiosios Britanijos skolinimosi reitingą nurėžė nuo Aaa iki Aa1 lygio, tiesa, šio reitingo perspektyva
buvo pakeista iš neigiamos į stabilią. Tokį sprendimą minimos reitingų agentūros atstovai priėmė atsižvelgę į
prastą šalies ekonomikos padėtį bei į jos kuklias augimo perspektyvas, be to atkreipiamas dėmesys, jog ir toliau
didėja šios šalies skola.
2013-02-25 (ekonomika.lt)
Italijos akcijos ir obligacijos staigiai pakilo, o kartu kilstelėjo ir Europos akcijos bei euras. Tokią reakciją rinkose
sukėlė Italijos parlamento rinkimuose pirmaujanti centro kairė. Apie tai praneša "Reuters".
Euro vertė JAV dolerio atžvilgiu pakilo 1 proc., valiutų rinkoms atidžiai stebint politinius įvykius Italijoje, trečioje
pagal dydį euro zonos ekonomikoje.
Pagrindinis Italijos FTSE MIB akcijų rinkos indeksas pakilo 3,9 proc., o obligacijų pajamingumas tarp 10 metų
trukmės Italijos ir Vokietijos obligacijų nukrito žemiau 255 bazinių punktų ir pasiekė žemiausią lygį nuo sausio
vidurio.

Puslapis 12 iš 14

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
2013m. vasario 23d. – 2013m. kovo 22d.

2013-02-27 (traders.lt)
JPMorgan Chase & Co. banko vadovas Jamie Dimon pareiškė, kad bankai dėl priežiūros atstovų spaudimo, šiuo
metu turi sukaupę per daug pinigų, t.y. jų sukauptas kapitalas šiuo metu pastebimai viršija jų poreikius. Jis be
to teigė, kad jie tiesiog nežino, ką su tais pinigais daryti.
Didžiausias Amerikos investicinis bankas pats neturi daug idėjų ką daryti su turimu pinigų pertekliumi.
Praėjusiais metais, po to kai paaiškėjo, jog JPMorgan Chase & Co. bankas iš prekybinės veiklos patyrė
milijardinius nuostolius, finansų rinkų ir bankų priežiūros tarnybos privertė šio banko vadovybę sustabdyti
numatytą nuosavų akcijų supirkimą rinkoje.
2013-03-06 (finasta)
Antradienį Federalinis rezervų bankas pareiškė apie planus tęsti ekonomikos skatinimo politiką neribotą laiką.
Ši žinia investuotojams suteikė pasitikėjimą rinkomis ir vakar JAV pagrindinių indeksų reikšmės pasiekė naujas
aukštumas. Pasiekti naujas aukštumas padėjo ir paskelbti geresni negu tikėtasi įmonių rezultatai nepaisant
sudėtingo ekonominio laikotarpio. Nasdaq Composite indekso reikšmė augo 1,32 proc., Standart & Poor‘s 500
indekso reikšmė augo 0,96 proc. ir atsiliko tik 1,5 proc. nuo rekordinės 2007 metų reikšmės. Dow Jones
Industrial Average (DJIA) indeksas augo 0,89 proc. ir pasiekė didžiausią visų laikų reikšmę.
2013-03-20 (traders.lt)
Kaip ir buvo prognozuota, antradienį vakare Kipro parlamentas pasakė ne viekartiniam indėlių laikomų šalies
bankuose apmokestinimo įvedimui. Šio mokesčio įvedimas buvo viena iš Euro grupės ir Tarptautinio Valiutos
Fondo keliamų sąlygų, kurias turėtų įvykdyti Kipro valdžia, kad gautų lengvatinę 10 mlrd. eurų vertės paskolą.

Ataskaita parengta, remiantis šaltiniais:
www.finasta.com/lit/lt;
www.nasdaqomxbaltic.com/market;
www.bloomberg.com;
www.traders.lt
www.ekonomika.lt
Mūsų rėmėjas:
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Mūsų partneriai:
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Pagarbiai,
Valdybos pirmininkė
Gabija Zymonaitė
Valdybos nariai
Ingrida Tubinytė
Roberta Petrauskaitė
Kornelija Sabeckaitė
Ričardas Šildiajevas
Paulius Vitkūnas
Modestas Šinkevičius
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