„MG BALTIC” PREZIDENTO ÞODIS

MG BALTIC koncernas, ákurtas ir brendæs Lietuvoje, vystosi
dinamiðkoje Baltijos ðaliø rinkoje, kuri kasmet auga 6-8
procentus.
Ir visiðkai nesvarbu, ar rinka auganti, krentanti ar
stagnuojanti. Ji visada yra galimybiø jûra. Tiesiog –
sudëtingiausia mûsø gyvenime pergyventi pokyèius ir
standartinëms situacijoms ieðkoti naujø sprendimø.
Nuolat keistis, ieðkoti rezultatyviø sprendimø nëra paprasta.
Privalu ávertinti ir suvokti, kad gyvenimas visada keièiasi ir
pavojingiausia kiekvienam – sustoti ir nesikeisti, nes vakar
diena niekada nepasikartos, o vakarykðèiai geri sprendimai
gali nebetikti rytdienai.
Nuolatinis atsinaujinimas ir ðiø naujø galimybiø poreikiø
ávertinimas yra didþiausias vadovø ir organizacijø iððûkis mûsø
dinamiðkame pasaulyje.
Koncerno ámoniø branda, sugebëjimas adaptuotis
dinamiðkoje aplinkoje ápareigoja koncerno valdybà kelti
didþiausioms koncerno ámonëms ambicingus plëtros bei
augimo planus Lietuvos ir kaimyninëse rinkose.

Darius Mockus
Koncerno „MG Baltic“ prezidentas
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KONCERNO „MG BALTIC” ISTORIJA

Koncernas „MG Baltic” savo istorijà pradëjo skaièiuoti nuo 1992 metø, kai Lietuvoje atkurta rinkos ekonomika þengë pirmuosius
þingsnius kartu su visa nepriklausoma valstybe. Investicinei akcinei bendrovei „Investicinis fondas”, kurià ákûrë viena ið pirmøjø
verslo struktûrø ðalyje – nacionalinë prekiø birþa AB „Lietuvos birþa”, vadovavo dabartinis koncerno prezidentas Darius Mockus.
„Investicijos fondas” valdë daugiau kaip 10 ámoniø kontrolinius ir 30 ámoniø dalinius akcijø paketus.
Per 13 metø susiformavo pagrindinës bûsimojo koncerno verslo kryptys – prekyba plataus vartojimo prekëmis, gamyba,
þiniasklaida bei nekilnojamojo turto plëtra.
Koncernui ðiandien priklausanti ámonë „Mineraliniai vandenys” savo veiklà pradëjo 1993 metais, ásigijusi pirmàjà parduotuvæ
sostinës centre ir licencijà alkoholio importui. Augant „Mineraliniø vandenø” bendrovei, buvo kuriamos ar ásigyjamos ir kitos
ámonës – logistikos kompanija „Tromina” (2000 m.), prekybos ámonë Latvijoje „Park MV” (2001 m.), prekybos marketingo
paslaugø ámonë BSMS (2001 m.) Visos ðios bendrovës vëliau buvo sujungtos á „MG Baltic Trade” ámoniø grupæ, kuri 2003 metais
ásigijo seniausià Lietuvos alkoholiniø gërimø gamyklà AB „Stumbras”.
1993 metais, privatizavus valstybinæ drabuþiø prekybos bazæ, ákurta akcinë prekybos bendrovë „Apranga”, tais paèiais metais buvo
áregistruota ir agrofirma „Sëklos”. Ið ðiø bendroviø, vëliau prijungiant ákurtas ir ásigytas kitas ámones, susiformavo investicinis
holdingas „Ifanta” (dabartinis „MG Baltic Investment”). 2002 metais „MG Baltic Investment” ásigijo kontroliná nacionalinës
naujienø agentûros ELTA akcijø paketà, o 2003 metais – televizijos kanalà LNK.
1995 metais buvo ásteigta prekybos sistema „Troja”. Vëliau ji su kitomis nekilnojamojo turto ámonëmis buvo sujungta á
nekilnojamojo turto holdingà „MG Valda”, kuris ðiuo metu, be daugelio kitø nekilnojamojo turto objektø, valdo ir 3 hektarø Verslo
trikampio teritorijà Vilniaus centre, tarp A. Goðtauto ir Geleþinio Vilko gatviø.
2000 metais ðiø trijø krypèiø ámoniø grupës buvo sujungtos ir 2001 metø vasario 1 dienà ákurtas koncernas „MG Baltic”.
Ðiuo metu koncernui priklauso trys holdingai: „MG Baltic Trade”, „MG Baltic Investment” ir „MG Valda”.
Koncerno konsoliduoti grynieji pardavimai 2004 m. 800 mln. litø.
MG Baltic valdomose ámonëse dirba apie 3 tûkstanèius darbuotojø.

Koncernas „MG Baltic” www.mgbaltic.lt: J. Jasinskio g. 16, LT -01112 Vilnius, tel. (+370 5) 278 62 19; faksas 278 62 06; el. paðtas: info@mgbaltic.lt

3
Koncernas MG BALTIC 2004

KONCERNO „MG BALTIC” VEIKLA

Istoriðkai susiklostë, kad koncernas apima labai skirtingas veiklas. „MG Baltic” ámonës dirba maþmeninës bei didmeninës
prekybos, logistikos paslaugø, gamybos, þiniasklaidos, nekilnojamojo turto vystymo ir valdymo, prekybos paslaugø srityse. 2004aisiais koncernas savo veiklà koncentravo á 4 pagrindines sritis. Tai plaèiai vartojamø prekiø gamyba ir prekyba, þiniasklaida,
nekilnojamojo turto vystymas ir valdymas, maþmeninë prekyba drabuþiais. Koncernas pardavë verslus ir pasitraukë ið informaciniø
technologijø rinkos (parduota informaciniø technologijø bendrovë „Tetraneta”, dabar IT paslaugos perkamos ið iðorës), avalynës
gamybos rinkos (parduota bendrovë „Apavikta”), vieðbuèiø verslo (parduotas vieðbutis „Ecotel Vilnius”), mineralinio vandens ir
vaisvandeniø rinkos (parduota bendrovë „Birðtono mineraliniai vandenys” ir Ko).
STRATEGINËS „MG BALTIC” VEIKLOS KRYPTYS
Plaèiai vartojamø prekiø gamyba ir prekyba. Ði sritis 2004 metais buvo plëtojama itin sparèiai. Alkoholio gamintojas „Stumbras”
ëmësi aktyvios rinkodaros, pertvarkydamas ir atnaujindamas prekiø þenklus, aktyvindamas prekybos ámonës „Mineraliniai
vandenys” ir prekybos marketingo paslaugø ámonës BSMS veiksmus rinkoje. Logistikos bendrovë „Tromina” 2005 metais keliasi á
naujà modernø logistikos centrà (18 tûkst. kv. metrø), pasitelkusi naujas technologijas, bendrovë teiks daugiau paslaugø koncerno
ámonëms, taip pat iðorës klientams.
Visos gamybos, prekybos ir logistikos ámoniø grupës 2005 metais laukia tiek ambicingø rinkos pozicijø tvirtinimas Lietuvoje, tiek
plëtra Latvijoje, Estijoje bei tolimesnëse rinkose.
Maþmeninë prekyba drabuþiais. 2004 metais akcinë bendrovë „Apranga” sëkmingai ágyvendino projektus Baltijos ðalyse ir iðaugo
iki 40 parduotuviø tinklo, kuriø bendras plotas sudaro 24 tûkst. kv. metrø. Bendrovës pajamø augimas sudarë 45 proc.
2004 metais „Apranga” Taline, Rygoje ir Vilniuje sëkmingai ágyvendino projektus su nauju strateginiu partneriu – „Inditex” grupe, o
Rygoje ir Vilniuje – su „Giorgio Armani S.p.A.”.
„Apranga” pritraukë finansinius investuotojus, tapo laisvai kotiruojama rinkoje bendrove, birþoje vertinama ne maþiau kaip 170
mln. Lt. „Aprangos” akcijos tapo investuotojø pageidaujamomis akcijomis. Sëkmingas bendradarbiavimas su pasaulio drabuþiø
verslo lyderiais ZARA, EMPORIO ARMANI, HUGO BOSS, nuosavi „Aprangos” prekybos tinklai CITY, APRANGA skatina
tolesnæ agresyvià ir sparèià plëtrà Latvijoje ir naujose rinkose. 2005 metais akcinë bendrovë „Apranga” planuoja apie 45 proc.
pajamø augimà. 2004 metais ásigytas kitos drabuþiø maþmeninës prekybos ámonës „Lëvuo” 47 proc. akcijø paketas leidþia 2005aisiais tikëtis papildomos plëtros drabuþiø rinkoje.
Þiniasklaida. LNK televizija nuo 2002 metø yra nepamainoma „geriausio laiko” (19.10 – 22.00 val.) lyderë.
LNK kûrybinës pajëgos – nepralenkiamos autoriniø laidø ir specialiø renginiø srityje. 2004 metais LNK pajamos augo 24 proc. Á
LNK kapitalà 2004 metais buvo pritrauktas investicinis fondas „Amber Trust”, kuris ásigijo 20 proc. ámonës akcijø. Naujienø
agentûra ELTA atliko visø organizacijos grandþiø, produkto ir rinkodaros pertvarkà.
Ateityje þiniasklaidos ámoniø grupei keliami ðie uþdaviniai – tvirtinant pozicijas rinkose, pereinant á skaitmeniná transliavimo
reþimà, auginti bendroviø vertæ, plëstis spausdintinës þiniasklaidos srityje.
Nekilnojamojo turto vystymas ir valdymas. 2004 metais Vilniaus centre, tarp A. Goðtauto ir Geleþinio Vilko gatviø, 5,8 ha ploto
teritorijoje, baigtas Verslo trikampio kompleksas. Iðplëstas stovëjimo aikðteliø kompleksas, pastatyti biurø pastatai „OFFICE plius”
ir „Victoria”. 2004 metais „MG Valdos” investicijos á Verslo trikampá siekë 40 mln. litø. Verslo trikampio kompleksas – tai 33 tûkst. kv.
metrø bendro pastatø ploto. Bendros investicijos – 100 mln. litø. Á 2004-aisiais pradëtà ir 2005 metø balandá duris atversiantá 18
tûkst. kv. metrø logistikos centrà Vilniuje investuojama 24 mln. litø.
Intensyviai plëstis nekilnojamojo turto rinkoje numatoma ir ateityje. Tai logistikos centras Rygoje, gyvenamieji namai Vilniuje,
vieðbutis Vilniaus senamiestyje, daugiafunkcinis sporto kompleksas Vilniuje, Àþuolyno gatvëje.
Bioetanolio gamyba. 2004 metais Ðilutës gamykloje pradëtas gaminti ir eksportuoti etanolis, kuris naudojamas biokuro gamybai.
Lietuva, ástojusi á Europos Sàjungà, prisiëmë ásipareigojimus, kad iki 2005 m. gruodþio 31 d. biodegalai sudarytø ne maþiau kaip 2
procentus, skaièiuojamus nuo bendro ðalies rinkoje esanèio benzino ir dyzelino, skirto transportui, energijos kiekio. Todël 2005
metais bioetanolio gamyba iðskiriama á atskirà verslà. Bioetanolio gamybiniai pajëgumai bus didinami keleriopai, norint patenkinti
besiformuojanèià ir sparèiai auganèià biodegalø rinkà Lietuvoje ir kitose Europos Sàjungos valstybëse.
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KONCERNO „MG BALTIC” STRUKTÛRA
Èia pateiktos tik didþiausios koncerno ámonës

MINERALINIAI VANDENYS

APRANGA

TENISO PASAULIS

STUMBRAS

LNK

MEGARENTA

TROMINA

ELTA

BSMS

SËKLOS

PARK MV

MEVASTA
VIEÐBUTIS „NERINGA”
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MG BALTIC TRADE
Holdingas
Alkoholio gamybos, didmeninës prekybos bei prekybos paslaugø ámoniø grupë.
Holdingas „MG Baltic Trade” ásteigtas 2000 metais.
Holdingo ákûrimà lëmë rinkoje atsiradæs poreikis maþmeninës prekybos ámonëms pasiûlyti didesná prekiø ir paslaugø asortimentà,
pagerinti aptarnavimo kokybæ, uþtikrinti geografinæ plëtrà.
Ðiuo metu holdingui „MG Baltic Trade” priklauso didmeninë prekybos bendrovë „Mineraliniai vandenys”, seniausia Lietuvos
alkoholio gamybos ámonë „Stumbras”, bendrovë „Park MV” Latvijoje, logistikos bendrovë „Tromina” bei BSMS – didþiausia
Baltijos ðalyse tiesioginio pardavimo skatinimo paslaugas (angl. BTL marketing) teikianti bendrovë.
2002 metø vasará ámonëse buvo ádiegta moderni verslo ir apskaitos valdymo sistema „Microsoft Business Solutions Axapta”. Tais
paèiais metais prekybos vadybininkai buvo aprûpinti delniniais kompiuteriais. „Axapta” pagrindu sukurta informacine sistema
naudojasi 250 (120 vienu metu) „MG Baltic Trade” darbuotojø. Ji apima dvi pagrindines ámoniø grupës veiklos sritis – distribucijà ir
logistikà. Ádiegus sistemà, „MG Baltic Trade” ámoniø prekybos atstovai visas bûtinas funkcijas atlieka bûdami pas klientà, esantá bet
kurioje Lietuvos vietovëje. Naudodami delninius kompiuterius ir GPRS ryðá, jie greitai susisiekia su centrinio biuro informacine
sistema ir gauna bei siunèia naujausià informacijà apie klientà, tikrina lentynose iðdëstytø prekiø duomenis. Naujos technologijos
suteikia galimybæ bet kurioje vietoje esantiems prekybos atstovams koreguoti sandorio sàlygas, remiantis naujausia informacija,
priimti teisingus sprendimus, taip pat sklandþiai vykdyti logistikos funkcijas – valdyti sandëlius, transporto srautus bei marðrutus.
2003 metø pradþioje buvo struktûriðkai pertvarkytos holdingo valdomos bendrovës „Mineraliniai vandenys”, didþiausia Lietuvoje
alkoholiniø gërimø ir tabako didmenininkë, ir plataus vartojimo prekiø prekybos bendrovë „Trojina”. Pertvarkius ámoniø veiklà,
tiesioginá ,,Trojinos” klientø aptarnavimà perëmë „Mineraliniai vandenys”.
„Mineraliniai vandenys” ðiuo metu áveþa daugiau kaip 700 pavadinimø prekes, aptarnauja daugiau kaip 3400 klientø Lietuvoje.
Importo ðalys: Lenkija, Prancûzija, Vokietija, Didþioji Britanija, Graikija, Latvija, Vengrija, Rusija, Ðvedija, Honkongas, JAV ,
Èekija, Airija, Estija, Italija, Austrija, Suomija, Olandija, Moldavija, Australija, Ispanija, Bulgarija, Portugalija, Pietø Afrika, Èilë.
SVARBIAUSI 2004 METØ ÁVYKIAI
· Reikðmingiausias 2004 metø „MG Baltic Trade” ávykis – AB „Stumbras” Ðilutës gamykloje pradëta nepertraukiama bioetanolio
(dehidratuoto etilo alkoholio) gamyba.
· Spalio 5 dienos valdybos sprendimu padidintas UAB „MG Baltic Trade” ástatinis kapitalas.
· Gruodþio 28-àjà „MG Baltic Trade” pardavë informaciniø technologijø aptarnavimo bendrovæ UAB „Tetraneta” „Sonex
Holding” grupei.
· UAB „Tromina” ir UAB „Megarenta” pradëjo ruoðtis naujos sandëliø valdymo sistemos (WMS) diegimui. Ði sistema palengvins
atsargø likuèiø, þmogiðkøjø resursø valdymà, taip pat suteiks galimybæ palaikyti FIFO ir FEFO prekiø atrinkimo metodus paletinës
vietos tikslumu.
· „Stumbras” pakeitë savo logotipà ir atnaujino daugelio gaminiø dizainà.
· „Stumbrui” pradëjo vadovauti buvæs „Anykðèiø vyno” vadovas Èeslovas Matulevièius.

„MG Baltic Trade” konsoliduoti grynieji pardavimai 2004 m. 582 mln. litø.
Holdingo investicijos 2004 metais sudarë 20 mln. litø.
Holdingo bendrovëse 2004 metø pabaigoje dirbo 1500 darbuotojø.

Holdingas „MG Baltic Trade” www.mgbaltic.lt: J. Jasinskio g. 16, LT -01112 Vilnius, tel. (+370 5) 278 62 19; faksas 278 62 06; el. paðtas info@mgbtrade.lt
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STUMBRAS
Alkoholiniø gërimø gamykla

„Stumbras”, seniausia Lietuvoje alkoholiniø gërimø gamybos ámonë, savo veiklà pradëjo 1906 metais, kai buvo ákurta Kauno
likerio ir degtinës gamykla.
PRODUKCIJA IR EKSPORTAS
Beveik 60 proc. „Stumbro” gaminamo alkoholio sudaro degtinë (rinkos tyrimø bendrovës „AC Nielsen” duomenimis, ámonei
priklauso daugiau kaip 38 proc. ðalies degtiniø rinkos). 2004 metø pabaigoje „Originali lietuviðka auksinë degtinë” uþ iðskirtiná
grynumà medaliais buvo ávertinta net dviejuose tarptautiniuose konkursuose – Rusijoje ir JAV. 2004 metø „Lietuvos metø gaminio”
konkurse „Stumbro Starka” ir „Krupnikas” buvo apdovanoti aukso medaliais, nugalëjæ konkurentus trauktiniø ir likerio
kategorijose. „Stumbras” taip pat vienas pagrindiniø brendþio rinkos dalyviø, per 2004 metus uþimama rinkos dalis iðaugo daugiau
nei dvigubai („AC Nielsen” duomenimis, ámonei priklauso daugiau kaip 21 proc. ðalies brendþiø rinkos). Gamykla taip pat pilsto
kelias viskio rûðis ir dþinà.
Gërimams gaminti naudojamos tik natûralios þaliavos ir paèioje gamykloje gaminamas bei rektifikuojamas spiritas. Visas
procesas nuo grûdo iki iðpilstymo á butelius vyksta gamykloje ir yra kruopðèiai kontroliuojamas specialistø.
Nuo 2000 metø pabaigos „Stumbre” ádiegta kokybës valdymo sistema ISO 9001:2000 / LST EN ISO 9001:2001 (sertifikuota BVQI
Jungtinë Karalystë).
Bendrovë alkoholinius gërimus eksportuoja á JAV, Ðvedijà, Graikijà, Latvijà, Jungtinæ Karalystæ, Estijà, Kiprà, Lenkijà, Izraelá,
Italijà, Vokietijà, Danijà, Australijà, Naujàjà Zelandijà.

„STUMBRO” NAUJIENOS
„Stumbras” atnaujino „Originalios lietuviðkos degtinës” buteliø dizainà, etiketes ir logotipus. „Originali lietuviðka degtinë”
„Stumbre” gaminama jau 23 metus. Ðis esminis atnaujinimas – pirmas ðios degtinës gamybos istorijoje.
Dar viena naujiena – degtinë SALLUT. Tai visiems gerai þinoma „Stumbro” degtinë, kurios pavadinimas buvo pakeistas 2004
metø lapkritá, ágyvendinant „Stumbro” prekës þenklø stiprinimo strategijà. „Stumbras” pirmasis Lietuvos rinkai pristatë cinamono
skonio degtinæ, papildanèià SALLUT degtiniø gamà. Be ðios naujausios cinamono skonio degtinës, Lietuvoje jau galima paragauti
ir kitokiø skoniø „Stumbro” gaminamos SALLUT degtinës: citrinø, spanguoliø, juodøjø serbentø ir klasikinës.
Taip pat, ágyvendinant naujà „Stumbro” rinkodaros strategijà, ðios ámonës gaminamiems silpniesiems likeriams (17% alk. tûrio)
nuo ðiol suteiktas bendras pavadinimas – „Santa Lucia”. Kartu pakeistas ir buteliø dizainas etiketës, kamðteliai.
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BIOETANOLIS
Nuo 2004 metø balandþio mënesio „Stumbrui“ priklausanèioje Ðilutës gamykloje pradëtas gaminti bioetanolis (dehidratuotas
etilo alkoholis). Dehidratacijai naudojama paþangiausia pasaulyje zeolitiniø keraminiø membranø technologija. Dabartiniu metu
gamybos pajëgumai siekia 8500 tonø per metus, taèiau 2005 metø balandþio mënesá planuojama dehidratacijos pajëgumus iðplësti
iki 17 000 tonø per metus. Gaminama produkcija parduodama ne tik Lietuvoje, bet ir eksportuojama á Vakarø Europà. Etanolis
daugiausia naudojamas kurui (skiedþiant benzinà arba gaminant ETBE).
2004 metais „Stumbro” pardavimai sudarë 90 mln. litø.
2004 metais „Stumbras” pagamino 1,258 mln. dekalitrø alkoholiniø gërimø.
Ámonëje dirba 402 darbuotojai.
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AB „STUMBRAS” akcijø kainos dinamika nuo 2004 03 22 iki 2004 12 31.

AB „Stumbras” www.stumbras.lt: K. Bûgos g. 7, LT - 44328, Kaunas; tel. (+ 370 37) 30 88 00; faksas 30 88 33; el. paðtas: stumbras@stumbras.lt
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MINERALINIAI VANDENYS
Plaèiai vartojamø prekiø importas, gamyba, rinkodara bei platinimas

Bendrovë ásteigta 1992 metais.
Veiklà „Mineraliniai vandenys” pradëjo kaip maþmeninës prekybos ámonë – alkoholiniø ir gaiviøjø gërimø parduotuvë. 1993
metais bendrovë pradëjo importuoti ir paskirstyti alkoholinius gërimus, o 1997-aisiais – cigaretes bei tabako produktus. 1999 metais
„Mineraliniai vandenys” pradëjo platinti Lietuvos gamintojø alkoholinius gërimus.
2000-aisiais Lietuvos nacionalinë restoranø ir vieðbuèiø asociacija pripaþino bendrovæ „Mineraliniai vandenys” geriausia gërimø
tiekëja. 2001 metais „Rimi” prekybos sistema, ávertinusi geriausius savo tiekëjus, bendrovæ „Mineraliniai vandenys” pripaþino
labiausiai atitinkanèia parduotuviø keliamus reikalavimus.
2002 metais „Mineraliniø vandenø” prekybos vadybininkai buvo aprûpinti delniniais kompiuteriais. Ðis sprendimas integruotas su
ERP (Enterprise Resource Planning) sistema, todël vadybininkai operatyviai gauna visà informacijà apie klientus, prekes ir
uþsakymus.
Nuo 2003 metø vasario 1 dienos struktûriðkai pertvarkius koncerno „MG Baltic” ámoniø „Mineraliniai vandenys” ir „Trojina”
prekybos funkcijas, „Mineraliniai vandenys” pradëjo platinti ir kità produkcijà, kurià anksèiau platino „Trojina”.
2003 metø rudená „Mineraliniai vandenys” ásigijo seniausià Lietuvos alkoholio gamybos ámonæ „Stumbras”.
2004 metais „Mineraliniai vandenys” iðplëtë savo paslaugas: klientams formuojamas alkoholio asortimentas, valdomos atsargos,
maþinamas á atsargas investuojamas apyvartinis kapitalas, klientui teikiama informacija apie jo pardavimus galutiniam vartotojui.
Gamintojams pradëtos teikti uþsakymø ir mokëjimø surinkimo ið klientø paslaugos.
PARTNERIAI IR KLIENTAI
„Mineraliniai vandenys” á Lietuvà áveþa daugiau 700 pavadinimø alkoholiniø gërimø ið viso pasaulio. Bendrovës partneriai –
pasaulinio garso gamintojai, kurie atstovauja tokiems prekës þenklams kaip „Moet & Chandon”, „Metaxa”, „William Grant”,
„Johnnie Walker”, „Camus”, „Hennessy”, „Absolut vodka”, „Antinori”, „Baron Philippe de Rothschild”, „Domaine Laroche”,
„Buerklin-Wolf” ir kt. Bendrovë taip pat platina tabako gaminius, Lietuvos mobiliojo ryðio bendrovës „Omnitel” iðankstinio
mokëjimo korteles, koncerno „Nestle” produkcijà, mineraliná vandená („Birðtono mineraliniai vandenys”, „Vittel”, „Perrier”,
„Naleczowianka” ir kt.), energetiná gërimà „Red Bull”, daugelá kitø kasdien vartojamø prekiø. Bendrovë aptarnauja daugiau kaip
4300 klientø Lietuvoje, turi filialus Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje ir Ðiauliuose.
2004 metais „Mineraliniø vandenø” pardavimai sudarë 432 mln. litø.
Bendrovëje dirba 250 darbuotojø.
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UAB „Mineraliniai vandenys” www.mv.lt: J. Jasinskio g. 16, LT - 01112, Vilnius, tel. (+370 5) 278 60 69; faksas 278 60 87; el. paðtas: info@mv.lt.
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2004 m.

TROMINA
Logistikos ámonë

Logistikos bendrovë „Tromina” ásteigta 2000 metais. Bendrovës specializacija – plaèiai vartojamø prekiø, tokiø kaip alkoholiniai
gërimai, tabako, maisto, buitinës chemijos produktai ir kt., pristatymas á maþmeninës bei didmeninës prekybos ámones.
Viena ámonës veiklos srièiø – kroviniø paskirstymas visoje Lietuvoje.
Per dienà „Tromina” prekes paskirsto á daugiau nei 1000 maþmeninës ir didmeninës prekybos ámoniø. Bendrovë turi sandëlius
Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje bei terminalus Ðiauliuose ir Panevëþyje. „Tromina” krovinius veþa daugiau kaip 110 automobiliø.
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
· Prekiø sandëliavimas;
· Uþsakymø vykdymas: uþsakymø atrinkimas; lydinèiø dokumentø iðraðymas; prekiø paskirstymas po maþmeninës prekybos
ámones; kroviniø perveþimas Lietuvoje „nuo durø iki durø”;
· Prekiø ruoðimas prekybai: þymëjimas, iðpakavimas, pakavimas (ruoðimas reklamos akcijoms), vakuumavimas;
· Kitos paslaugos: muitinës tarpininkavimas ir sandëliavimas, taros apskaita ir kontrolë, informacijos valdymas, ataskaitø
ruoðimas, konsultavimas logistikos klausimais.
Ðiuo metu pagrindiniai ámonës partneriai: „Nestle Baltic”, „House of Prince Lietuva”, JTI, „Lithuanian Snacks” („Frito Lay”),
„Skanëja”, „Raisio Lietuva”, „Kauno grûdai”.
2005 metø pirmàjá pusmetá ámonë planuoja ásikurti naujai pastatytuose 18 tûkst. kv. metrø sandëliuose, atitiksianèiuose visus
Europos Sàjungos keliamus reikalavimus. Sandëliø valdymui bus naudojama „Microsoft Axapta” apskaitos ir verslo valdymo
programinë áranga.
Bendrovës pardavimai 2004 metais 18 mln. litø.
Ámonëje dirba 410 darbuotojø.
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UAB „Tromina”: Kirtimø g. 51, LT - 02244 Vilnius, tel. (+370 5) 260 19 29; faksas 260 25 96; el. paðtas: info@tromina.lt
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BSMS
Tiesioginio pardavimo skatinimo paslaugos

BSMS – didþiausia Baltijos ðalyse tiesioginio pardavimo skatinimo paslaugas (angl. BTL marketing) teikianti bendrovë. Veiklos
sritys: prekiø prieþiûra, degustacijos ir prezentacijos, „slapto pirkëjo” paslaugos, renginiø organizavimas, dizainas ir fotodarbai.
2000 metais ákurtos atstovybës Latvijoje ir Estijoje: SIA „BSMS” ir OÜ „BSMS Baltic Sales Marketing Services”; Lietuvoje BSMS
atstovauja UAB „Prekybos marketingo paslaugos”.
BSMS auga jau 5 metai smarkiai plësdama savo klientø ratà. Tarp BSMS klientø yra tokios ámonës kaip „Nestle Baltics”,
„Gillette”, „Beiersdorf” (NIVEA), „Reckitt-Benckiser”, „Coca-Cola”, JTI, RIMI, „Lithuanian Snacks” (Lay's), „Galinta”,
„Grigiðkës”, „Nematekas”, „Canon”, „Philips”, „VP Reklama”, koncerno „MG Baltic” ámonës.
2005 metais BSMS sieks didinti apyvartà, stiprindama savo pozicijas Latvijoje ir Estijoje. Kaimyninëse ðalyse pleèiantis
maþmeninei prekybai, tikimasi didesnës BSMS paslaugø paklausos. BSMS planuose yra ir ásitvirtinti kaimyninëse Kaliningrado ir
Lenkijos rinkose, nes vis daugiau Lietuvos gamintojø eksportuoja prekes á artimàjá uþsiená.
Ypatingà dëmesá ir 2005 metais BSMS skirs prekiø prieþiûros paslaugoms. Bûtent ðiame verslo segmente BSMS uþima lyderio
pozicijas Baltijos ðalyse. BSMS klientams taip pat siûlys konkurentø veiklos monitoringo, informacijos surinkimo ið prekybos vietø
paslaugas, padës pasirengti deryboms su maþmenininkais, rengs seminarus apie prekiø prieþiûrà.
BSMS yra COBE asociacijos narë. COBE (Code of Business Ethics) – verslo etikos kodekso prieþiûros agentûra, siekianti, kad
Lietuvos rinkoje bûtø laikomasi verslo etikos bendrøjø principø. Savo veikloje BSMS remiasi COBE verslo etikos kodeksu.
2004 metais BSMS tapo MSPA asociacijos nare. MSPA (Mystery Shopping Providers Association) – tai slapto pirkëjo paslaugà
teikianèias organizacijas vienijanti asociacija, kurios tikslas – skatinti anoniminiø tyrimø paslaugø plëtrà, garantuoti kokybæ bei
etikos reikalavimø laikymàsi. BSMS yra vienintelë asociacijos atstovë Lietuvoje.
Bendrovës pardavimai 2004 metais – 9,2 mln. litø.
Bendrovës padaliniuose dirba 307 darbuotojai.

9,2

6,7
5,1
3,0

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Pardavimai ir paslaugos, mln. Lt

UAB „Prekybos marketingo paslaugos” (BSMS): www.bsms.lt; J.Jasinskio g. 16, LT- 01112, Vilnius, tel. ( +370 5) 278 63 53; faksas 278 63 51; el. paðtas: bsms@bsms.lt
SIA BSMS Smerla 3, LV-1084, Riga, tel. (+371 7) 840 552, faksas 516 986; el. paðtas: bsms@bsms.lv
OÜ BSMS Madara 27, 10612 Tallin, tel. (+372 6) 403 434, faksas 403 477, el. paðtas: bsms@bsms.ee
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PARK MV
Plaèiai vartojamø prekiø importas ir platinimas Latvijoje

Ámonë „Park MV” ákurta Latvijoje 2000 metais, vykdant strateginius koncerno „MG Baltic” verslo plëtros planus.
Ámonës pagrindinës veiklos kryptys: plaèiai vartojamø prekiø importas, rinkodara, prekyba ir platinimas Latvijoje.
„Park MV” yra viena didþiausiø Latvijos importo ir didmeniniø ámoniø. Tai kryptingai dirbanti ámonë, kuri vertina komandiná
darbà ir derina þinias su patirtimi, siekdama tapti profesionalia paslaugø ámone, siûlanèia Latvijos vartotojams nepriekaiðtingos
kokybës prekes.
Palyginti su 2003 metø rezultatais, 2004 metais alkoholiniø gërimø apyvarta iðaugo 23 proc., ið jø likeriø kategorija – 59 proc., vynø
kategorija – 50 proc., o brendþiø kategorija – 32 proc.
2003 metø gruodá „Park MV” pradëjo importuoti á Latvijà „Stumbro” gamybos alkoholinius gërimus.
2004 metais „Park MV” pradëjo ágyvendinti kelis sëkmingus projektus, tokius kaip ilgalaikë naujojo brendþio „Waterloo”
rinkodaros strategija, degtinës „Jâòa Oriìinâlais” bei „Jâòa Premium”, taip pat privataus prekës þenklo degtinë „Vodka” vienai
didþiausiø Latvijoje maþmeninës prekybos ámoniø „VP Market”.
2005 metø sausio mënesá Lietuvos prekybos rûmai suteikë sëkmingai dirbanèiai ámonei didþiausio lietuviðko alkoholio
importuotojo Latvijoje apdovanojimà.
„Park MV” ámonës importuojamø ir platinamø Latvijoje prekiø asortimentas labai platus. Pagrindinës produkcijos grupës:
„Nescafe”, „KitKat”, „Lion”, „Nesquik”, „Maggi”, „Fazer”, „Dilmah”, „Oho”, „Felix”, „William Grant&Sons”, „Cognac
Chabasse”, „Cognac Frapin”, „Waterloo”, „Marie Brizard”, „Y2K”, „Friskies”, „Darling”, „Purina”, „Grite” ir kt.
„Park MV” sukûrë efektyvià logistikos sistemà, apimanèià visà Latvijos teritorijà.
Ámonë valdo nuosavà transporto parkà. Bendras sandëliø plotas siekia 5 tûkst. kv. metrø. 2003 metais ámonë pristatë informacijos
perdavimo sistemà, skirtà mobiliesiems prekybos agentams „m-partner”.
2004 metais „Park MV” apyvarta siekë 66,3 mln. litø.
Ámonëje dirba 118 darbuotojø.
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„Park MV” Ltd., Buïïu g. 43/45, Ryga, LV 1067, Latvija, tel. + 371 747 3555; faksas + 371 747 3550; el.paðtas: office@parkmv.lv
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MG BALTIC INVESTMENT
Investicinis holdingas
„MG Baltic Investment” ákurtas 1995 metais (tuo metu þinomas kaip UAB „Ifanta”).
Ðiuo metu didþiausios holdingo valdomos bendrovës yra akcinë prekybos bendrovë „Apranga”, uþdaroji akcinë bendrovë „Laisvas
ir nepriklausomas kanalas”, Lietuvos naujienø agentûra ELTA, agrofirma „Sëklos”, uþdarosios akcinës bendrovës „Mevasta” ir
„Neringos” vieðbutis.
Prioritetinë holdingo veiklos kryptis – investicijos á perspektyvius verslo projektus. Su tuo susijusi dar viena „MG Baltic Investment”
veiklos sritis – atstovauti akcininkø interesams jo valdomose ámonëse ir skatinti ðiø ámoniø vertës augimà. Holdingo specialistai
teikia teisines, finansines ir rinkodaros konsultacijas kitoms koncerno „MG Baltic” bendrovëms, taip pat ágyvendina ámoniø bei
atskirø verslø ásigijimo bei pardavimo projektus.
2000 metais holdingas pradëjo investuoti á þiniasklaidos sektoriø, ásigydamas nacionalinës naujienø agentûros ELTA akcijø, o
2002 metais – ir kontroliná ðios ámonës akcijø paketà. 2003 metais „MG Baltic Investment” ásigijo vienà ið Lietuvos þiniasklaidos
lyderiø – televizijos kanalà LNK.
2004 metais „MG Baltic Investment” investavo á ávairias sritis, tarp jø ir á maþmeninës prekybos tinklo plëtrà: 2004 metø rudená
„MG Baltic Investment” leista vykdyti koncentracijà ir ásigyti 100 proc. Panevëþio drabuþiø ir dovanø prekybos bendrovës „Lëvuo”
akcijø. 2004 metø gruodá „MG Baltic Investment” priklausë daugiau kaip 46,5 proc. bendrovës „Lëvuo” akcijø paketas.
Holdingui „MG Baltic Investment” priklausanti didþiausia Lietuvoje maþmeninës prekybos drabuþiais kompanija – APB
„Apranga” bei jos dukterinës bendrovës, kurios kartu uþima 30 procentø Lietuvos drabuþiø rinkos ir valdo 40 parduotuviø Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje, ágyvendino stambiausius savo veiklos istorijoje plëtros projektus.
Vystant ir koncentruojant koncerno veiklà verslø stambinimo kryptimi, 2004 metø pirmàjá pusmetá su þymiu vertës prieaugiu buvo
parduotos holdingui priklausiusios bendrovës – vieðbutis „Ecotel Vilnius” ir „Birðtono mineraliniai vandenys” ir Ko. Bendrovë
„Birðtono mineraliniai vandenys” ir Ko buvo perleista bendrovës vadovybei, tokiu bûdu ávertinant jø ilgametá efektyvø darbà bei
kompetencijà.
SVARBIAUSI 2004 METØ ÁVYKIAI:
· Á APB „Apranga” atëjo pirmasis finansinis investuotojas – investicinis fondas „East Capital Baltic Fund”, kuris ásigijo 5
procentus APB „Apranga” akcijø.
· Prekybos centre „Europa” atidarytos parduotuvës „Apranga”, „City” ir „Mexx”.
· Sudaryta franðizës sutartis su Ispanijos kompanija „Inditex”, valdanèia prekybos tinklà „ZARA”, ir atidarytos ðio tinklo
franðizinës parduotuvës Rygoje, Taline ir Vilniuje.
· Nacionalinëje vertybiniø popieriø birþoje finansiniams investuotojams iðplatinta 20 proc. APB „Apranga” akcijø.
· Vilniuje atidarytas salotø baras „Mano Guru” (dalis jo darbuotojø – pagal reabilitacijos programà ádarbinti buvæ narkomanai).
· Rygoje atidarytos pirmoji Rytø Europoje „Emporio Armani” parduotuvë ir pirmoji Rytø Europoje naujos koncepcijos „GF
Ferre” parduotuvë.
· Lietuvos naujienø agentûra ELTA pakeitë vadybà ir atnaujino pagrindiná produktà – internetinæ svetainæ.
· APB ,,Apranga” perëmë apatinio trikotaþo „La Perla” verslà Lietuvoje.
· „Mevasta” pradëjo kurti naujà maþmeniná prekybos þaislais tinklà „RuDuDu”.
· Kontrolinis „Birðtono mineraliniø vandenø” ir Ko akcijø paketas perleistas ámonës vadovybei, kurià finansavo Vilniaus bankas
bei mezanino fondas „Hanseatic Capital”.
· Á uþdaràjà akcinæ bendrovæ „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” pritrauktas finansinis investuotojas – investicinis fondas
„Amber Trust S.C.A”, kuris ásigijo 20 proc. bendrovës akcijø .
· LNK uþëmë treèdalá Lietuvos televizijø rinkos: þiûrovø dalis sudarë 27 procentus ( „TNS Gallup” duomenys ).

2004 metais „MG Baltic Investment” á ávairius projektus investavo 42 mln. litø.
Holdingo konsoliduoti grynieji pardavimai 2004 metais sudarë 206 mln. litø.
Holdingo bendrovëse 2004 metø pabaigoje dirbo 1280 darbuotojø.

Investicinis holdingas „MG Baltic Investment” www.mgbaltic.lt: J. Jasinskio g. 16, LT - 01112 Vilnius, tel. (+370 5) 278 62 19; faksas 278 62 06; el. paðtas: info@mgbinvestment.lt
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APRANGA
Drabuþiø parduotuviø sistema

Akcinë prekybos bendrovë „Apranga” ásteigta 1993 metais, privatizavus Valstybinæ drabuþiø didmeninës prekybos bazæ.
Po privatizacijos bendrovë atsisakë didmeninës prekybos funkcijø ir ëmë plësti nuosavà maþmeninës prekybos tinklà Lietuvoje.
2003-iøjø pradþioje APB „Apranga” áþengë á Latvijos rinkà, 2004-øjø viduryje – á Estijos rinkà.
2004-øjø pabaigoje „Aprangos” grupæ sudarë 5 ámonës, dirbanèios Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose: APB „Apranga” –
kontroliuojanti prekybos tinklus ir jø veiklà Lietuvoje, SIA „Apranga” – kontroliuojanti prekybos tinklus ir jø veiklà Latvijoje, UAB
„Apranga LT”, SIA „Apranga LV” ir OÜ „Apranga Estonia” – „ZARA” operatorës Baltijos ðalyse.
„Aprangos” grupë – ryðki maþmeninës drabuþiø prekybos lyderë Lietuvoje, uþimanti apie 30 proc. ðalies rinkos. Po dvejø veiklos
metø Latvijoje „Aprangos” grupë patenka tarp trijø didþiausiø drabuþiø prekybos ámoniø Latvijos rinkoje.
Akcinë prekybos bendrovë „Apranga” atstovauja 40-èiai plaèiai þinomø Europos drabuþiø gamybos bendroviø ir prekës þenklø; turi
per 200 drabuþiø tiekëjø ið Lietuvos, Vokietijos, Prancûzijos, Italijos, Danijos, Olandijos ir kitø Europos valstybiø.
PARDUOTUVËS
„Aprangos” grupë plëtoja 5 skirtingø tipø parduotuviø sistemas ar atskiras parduotuves:
· ZARA franðizinës parduotuvës Baltijos ðalyse;
· drabuþiai visai ðeimai – APRANGA;
· drabuþiai jaunimui – APRANGOS GALERIJA (prekës þenklai „Miss Sixty”, „MEXX”, „Morgan”, „S.Oliver”, „Tom Tailor”,
„Naf Naf”, „Blend of America”, „Broadway”) ir franðizinës parduotuvës MANGO, MEXX, JACK &JONES/ONLY;
· Drabuþiai verslo þmonëms – CITY (prekiniai þenklai „JOOP!”, „Strellson”, „Marlboro Clasic”, „Roy Robson”, „Betty Barclay”,
„Gerard Darel”, „Mariella Rosati”, „Apriori”, „Marella”, „Bandolera”) ir franðizinë parduotuvë BETTY BARCLAY;
· Prabangos drabuþiai, avalynë, aksesuarai – „Emporio Armani”, „GF Ferre”, „Hugo Boss”, „MaxMara”, „La Perla”, „Mados
linija” (prekës þenklai „D&G”, „D&G Jeans” „Just Cavalli”, „Exte”, „Versace Jeans Couture”, „Trussardi Jeans”, „Roberta Scarpa”).
2004 metø pabaigoje „Aprangos” grupei priklausë 40 parduotuviø, ið jø: Vilniuje – 17, Kaune – 6, Rygoje – 9, Klaipëdoje – 5,
Taline – 1, Ðiauliuose – 1, Panevëþyje – 1.
SVARBIAUSI 2004 METØ ÁVYKIAI LIETUVOS RINKOJE:
· Vasará Vilniuje, prekybos centre „Europa”, atidarytos 3 parduotuvës – „City men&women”, „Mexx”, „Apranga”.
· Balandá Klaipëdoje atidaryta treèioji „Mango” parduotuvë Lietuvoje.
· Balandá Klaipëdoje, naujose patalpose, atidaryta „Aprangos galerija”.
· Geguþæ su „Inditex” grupe pasiraðytas franðizës kontraktas, suteikiantis teisæ atidaryti „ZARA” parduotuves Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje.
· Lapkritá atidaryta pirmoji „ZARA” parduotuvë Lietuvoje – Vilniuje, Gedimino prospekte.
· Lapkritá perimtas prabangaus apatinio trikotaþo „La Perla” verslas Lietuvoje.
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BENDROVËS PLËTRA UÞSIENIO RINKOSE
· Rugpjûtá þengti pirmieji þingsniai Estijoje – Taline atidaryta pirmoji „ZARA” parduotuvë Baltijos ðalyse.
· Rugpjûtá Rygoje atidaryta antroji „ZARA” parduotuvë Baltijos ðalyse, pirmoji Latvijoje.
· Rugpjûtá Rygoje atidaryta pirmoji Rytø Europoje „Emporio Armani” parduotuvë.
· Spalá Rygoje atidaryta pirmoji Rytø Europoje naujos koncepcijos „GF Ferre” parduotuvë.
· Spalá Rygoje, prekybos centre „Alfa”, atidaryta antroji parduotuvë „Apranga” Latvijoje, devintoji „Aprangos” grupës parduotuvë
Latvijoje.
Bendrovës apyvarta 2004 metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose sudarë 137,9 mln. litø.
Per 2004 metus bendrovë atidarë 12 naujø parduotuviø ir á prekybos tinklo plëtrà investavo 27 mln. litø.
2004-øjø metø pabaigoje „Aprangos” grupëje dirbo per 700 þmoniø (69 proc. daugiau nei metø pradþioje).
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APB „Apranga” www.apranga.lt: Kirtimø g. 51, LT - 02244, Vilnius, tel. (+370 5) 239 08 08; faksas 239 08 00; el. paðtas: info@apranga.lt
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LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS
LNK televizija – 10 metø Lietuvoje

LNK TV ákurta 1995 metø kovo 1 dienà. Pirmoji transliacija – 1995 metø geguþës 5-àjà.
Prieð deðimt metø, metusi iððûká valstybinei televizijai, LNK savo transliacijas pradëjo tiesiogine rytine programa. Per tuos metus
televizija pasikeitë daug kartø, taèiau niekada nesikeitë kanalo esmë: ji iðliko televizija, kurioje galima ágyvendinti novatoriðkus ir
rizikingus sumanymus: pirmàkart tiesioginiame eteryje pristatytas naujas TV sezonas, pirmasis sëkmingas labdaros telemaratonas,
pirmasis groþio konkursas kalëjime, pirmasis tiesioginis erotikos festivalis, pirmasis kokybiðkas kasdienis realybës ðou, pirmosios
aklos vestuvës tiesioginiame eteryje.
LNK TV programos trukmë – 19 valandø per dienà, 133 valandos per savaitæ; originali programa sudaro 35 procentus, uþsienio
produkcija – 65 procentus.
LNK pateikia ið esmës pramoginæ programà, kurià sudaro animacija, dieniniai serialai bei itin kokybiðka vakaro programa:
populiarumà iðsikovojusios autorinës laidos ir naujausi uþsienio serialai bei vaidybiniai filmai. Originali autorinë produkcija – LNK
programos pagrindas.
Uþsienio produkcijà sudaro naujausi serialai, vaidybiniai filmai, taip pat animacija bei dokumentika. LNK savo þiûrovams
pristato „Warner Bros”, „Sony Pictures International”, „Paramount” filmus ir serialus, BBC ir „National Geographic”
dokumentinius filmus, populiariàjà japonø animacijà.
LYDERIO POZICIJA
2004 metais LNK uþëmë treèdalá televizijos rinkos: þiûrovø dalis sudarë 27 procentus (èia ir toliau remiamasi „TNS Gallup”
duomeninis, periodas 2004 09 01 – 2004 12 31).
Didþiausià dëmesá LNK skiria geriausio laiko (prime time) programoms, nuolat jas stiprina – 2004 metais LNK ir toliau liko
geriausio laiko lyderë. Metu, kai prie televizoriø susirenka daugiausia þiûrovø, – prime time (19.10 – 22.00 val.) LNK þiûrovø dalis
sudarë 29,7 procento, TV3 – 27,9 procento, LTV – 13,6 procento, BTV – 8,1 procento.
LNK 2004 metais lenkë konkurentus reklamdaviams patrauklioje 25–40 metø auditorijoje. Ðios amþiaus grupës þiûrovø dalis 2004
metais iðaugo ir siekë 33,2 procento.
SVARBIAUSI 2004 METØ ÁVYKIAI
· 2004 metais visiðkai baigtos naujo televizijos pastato statybos: naujai pastatytoje modernioje ir ðiuolaikinio dizaino pastato
dalyje ásikûrë televizijos administracija ir laidø kûrëjai. Po beveik devyneriø metø po vienu stogu dirba visi televizijos darbuotojai.
· Pradëdama naujàjá, jubiliejiná deðimtàjá televizijos sezonà, 2004-øjø rugpjûèio pabaigoje LNK pristatë 10 naujø projektø.
· 2004 metais LNK surengë antràjá sëkmingà labdaros telemaratonà „Gerumo diena”, per kurá vaikams, sergantiems cerebriniu
paralyþiumi, surinko daugiau nei pusæ milijono litø per rekordiðkà trumpà laikà – penkias valandas.
· 2004 metø sezono pradþioje LNK tris mënesius rodë populiarøjá realybës ðou „Baras - 2”, kuris virðijo pirmojo „Baro” rekordus.
· LNK televizija kartu su Rusijos TV kompanija NTV prodiusavo vienà þinomiausiø ir brangiausiø pasaulyje TV projektø –
iðbandymø ðou „Baimës faktorius”. Su rusais, latviais ir estais Sibire susirungë septyni lietuviai.
· LNK su Lietuvos radijo ir televizijos centru parengë unikalø ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rytø ir Vidurio Europoje projektà –
transliavo specialià televizijos programà „Info TV” sostinës troleibusuose.
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TV1
Televizija

2003 m. gruodá startavæs televizijos kanalas TV1 per 2004 metus kelis kartus padidino savo auditorijà ir aplenkë eterio senbuvius
„Tango TV”, „5 kanalà”, „LTV2” televizijas.
TV1 programos trukmë pailgëjo 27 valandomis per savaitæ. Dabar TV1 ðiokiadieniais transliuoja iki 15 val. per dienà, savaitgaliais
– iki 16 val. per dienà.
Iðsiplëtë TV1 geografija. Dabar kanalas yra matomas ne tik 50 km spinduliu aplink Vilniø ir 30 km spinduliu aplink Klaipëdà –
TV1 programà retransliuoja jau 10 regioniniø televizijø bei 44 kabelinës televizijos daugiau nei 80 Lietuvos miestø.
TV1 – kanalas, kurio programoje daugiausia prestiþiniø apdovanojimø gavæ televizijos serialai, taip pat garsûs filmai,
dokumentika, koncertai, humoro serialai. Þiûrovai ávertino kadieninæ 21 valandos TV1 pozicijà – kas vakarà tuo pat metu TV1 rodo
gerà filmà.
Pristatydamas 2004 metø televizijos sezonà, TV1 pateikë ir pirmàsias originalias laidas – „Kino pavasará”, „Duðà”, ÐMC TV.
TV1 pradëjo bendradarbiauti su Kauno dramos teatru ir „Kaunas JAZZ” rengëjais. Svarbus Lietuvos kultûrinio gyvenimo ávykis –
po ilgø metø pertraukos, 2004 metø gruodþio mënesá, per televizijà parodytas spektaklis W. Shakespeare’o „Dvyliktoji naktis”. TV1
transliavo ir geriausius „Kaunas JAZZ” koncertus.
LNK TV dirba 280 þmoniø.

Vidutinës TV auditorijos palyginimas, Share %
Laikotarpis: 2004 m. rugsëjo mën. - 2004 m. gruodþio mën.
Geriausiu laiku (19:10 - 22:00)
35,1
33,2
29,7

LNK

30,2

29,7
27,9

25,3

23,3

15,9

15,3

13,6

TV3

29,3

27,7

12,9
11,6
8,1

LTV

7,9

7,7

7,1

5,6

BTV
Bendra auditorija

Aukðtasis iðsilavinimas

Aukðèiausias soc. statusas
(ABC 1)

25 - 45 metø

25 - 45 metø,
didelës pajamos

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas” www.lnk.lt: Ðeðkinës g. 20, LT - 07156 Vilnius, tel. (+370 5) 243 10 58, faksas (+370 5) 243 10 54; el. paðtas: lnk@lnk.lt
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Lietuvos telegramø agentûra ELTA

Lietuvos telegramø agentûra ELTA, þinoma kaip pirmoji naujienø agentûra Lietuvoje, ákurta 1920 metais, ðiemet ðvenèia savo
85-eriø metø sukaktá.
Ðiandien agentûra siekia tiekti operatyvià, aktualià, patikimà informacijà. Vaizdu ir þodþiu ELTA informuoja apie reikðmingus
Lietuvos ir pasaulio politikos, verslo, kultûros, sporto bei kitus ávykius.
NAUJIENOS IR KITOS INFORMACINËS PASLAUGOS
Visà parà Eltos interneto svetainëje galima rasti naujà originalià ir verstinæ informacijà, Lietuvos ir viso pasaulio naujienas.
Nacionalinëje naujienø agentûroje dirba þurnalistai, fotokorespondentai, vertëjai, redaktoriai, kurie raðo, verèia, fotografuoja,
rûpinasi, kad didþiøjø pasaulio agentûrø – Reuters (D. Britanija), DPA (Vokietija), kaimyniniø ðaliø – LETA (Latvija), PAP
(Lenkija), ITAR-TASS (Rusija), ir kitø praneðimai pasiektø Lietuvos skaitytojà, klausytojà, þiûrovà, o informacija ið Lietuvos
anglø, rusø kalbomis pasklistø po pasaulá. Teksto informacijos nuo 1996 m. saugomos elektroniniame archyve ir prieinamos
vartotojams.
ELTA per mënesá ið Lietuvos ir uþsienio ðaliø pateikia per 8000 autoriniø ir verstiniø teksto informacijø bei daugiau kaip 2000
fotoinformacijø, kurios áraðomos á operatyvinæ duomenø bazæ ir elektroniniais kanalais pasiekia vartotojus. Naujausius vaizdus ið
uþsienio Eltai teikia Europos fotoagentûra EPA. Eltos fotobanke sukaupta per 100 tûkstanèiø archyviniø nuotraukø ir negatyvø,
kurie taip pat pasiekiami tuo besidomintiems.
ELTA siûlo modernià spaudos konferencijø salæ, kurioje galima rengti, seminarus, pasitarimus, diskusijas.
VARTOTOJAI
Eltos þinias ir vaizdus skelbia nacionaliniai, regioniniai ir rajoniniai dienraðèiai, savaitraðèiai, þurnalai, taip pat nacionalinës ir
regioninës televizijos bei radijo stotys, uþsienio lietuviø spauda.
Kiekvienà dienà Eltos interneto svetainëje prie pagrindinio Eltos naujienø srauto prisijungia Prezidentûros, Vyriausybës, Seimo
nariai, ministerijø ir kitø valstybës ástaigø tarnautojai, diplomatiniø atstovybiø Lietuvoje ir uþsienyje darbuotojai, Lietuvos ir
uþsienio verslo ámoniø ir organizacijø vadovai ir vadybininkai, privatûs vartotojai. Uþsienio ðaliø firmø vadovai ir investuotojai
skaito informacijas anglø ar rusø kalbomis.
Eltoje dirba 51 darbuotojas.

73,5
61,9
23,4

77,3

66,3

57,5

24

16,1
12,4
9,7

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2000 m.

Perduota fotografijø (tûkst. vnt.)

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Perduota þinuèiø (tûkst. vnt.)

AB ELTA www.elta.lt, www.verslas.elta.lt: Gedimino pr. 21/2, LT-01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 88 64, 261 61 64; faksas 261 95 07; el. paðtas: zinios@elta.lt
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Agrofirma SËKLOS
Didmeninë ir maþmeninë prekyba agroprekëmis

Bendrovë áregistruota 1993 metais. Agrofirma „Sëklos” tæsia respublikinio susivienijimo „Sëklos”, susikûrusio 1947 metais,
tradicijas.
Agrofirma „Sëklos” – vienintelë lietuviðkø veisliø darþoviø ir gëliø sëklø augintoja ir pardavëja.
PAGRINDINËS VEIKLOS KRYPTYS IR PARTNERIAI
Maþmeninë prekyba – prekybos sistemos „Þalia stotelë” ir „Þaliasis centras”; didmeninë prekyba; darþoviø, gëliø, vejø ir ganyklø
þolës bei paðariniø sëklø auginimas ir pardavimas; sëklø apdorojimas ir fasavimas; mineraliniø tràðø fasavimas; seminarai ir
konsultacijos apie darþoviø auginimà; sëkliniø bulviø auginimas ir pardavimas; interjero ir lauko apþeldinimo paslaugos.
Ámonë ðalyje parduoda apie 90 procentø produkcijos. Beveik 10 procentø eksportuojama á Latvijà, Estijà, Baltarusijà, Rusijà, o
nuo 2004 metø ir á Vokietijà. Importuojama ið JAV, Olandijos, Vokietijos, Danijos, Èekijos, Moldovos, Rusijos bei Lenkijos.
Strateginiai partneriai: Lietuvos sodininkystës ir darþininkystës institutas Babtuose, „HZPC Holland b.v.” (Olandija), „APH”
(Olandija), Lietuvos þemdirbystës instituto Vokës filialas, „DLF Trifolium” (Danija), PNOS (Lenkija), „Scotts”. Atstovaujami
prekiø þenklai: „Rijk Zwaan”, „Novartis seeds”, „Satimex Quedlinburg”, „Sun-Flex”, DSV, „DLF Trifolium”, „Bejo Zaden”, „Hem
Zaden”, „Larsen seeds”, „Daehnfeld”, „Vikima seeds”, „Mantel Holland b.v.”, „Substral”.
ÞALIA STOTELË IR ÞALIASIS CENTRAS
„Þalia stotelë” – tai parduotuviø tinklas, kurá sudaro 34 didelës, vidutinës ir smulkios parduotuvës, iðsidësèiusios visoje Lietuvos
teritorijoje. Ðiuo metu siûloma daugiau nei 8000 pavadinimø prekiø. „Þalia stotelë” atstovauja ðiems prekiniams þenklams:
„Þalsta”, „Agronom”, „Schultz”, „Aurum line”, „Lux”, „DLF Trifolium” ir kt. „Þalia stotelë” siûlo ne tik darþoviø, gëliø sëklø,
svogûnø sodinukø bei svogûniniø gëliø, bet ir tràðø, þemiø, durpiø, sodø bei darþo árankiø, gyvø bei dekoratyviniø augalø,
kambariniø gëliø, laistymo ir drëkinimo sistemø, taip pat proginiø prekiø.
2005 metø pradþioje agrofirma „Sëklos” rinkai pristatë naujà maþmeninës prekybos tinklà „Þaliasis centras”. Jau ðá pavasará
atidaromos dvi tokios parduotuvës Kaune ir Vilniuje. Naujuose centruose pirkëjams siûloma daugiau nei 15 tûkst. interjero ir
eksterjero sprendimø pavyzdþiø, per 600 gëliø rûðiø, gausybë sëklø rûðiø bei ávairiø sodo ir darþo reikmenø.

2004 metais agrofirma „Sëklos” pardavë prekiø ir suteikë paslaugø uþ 15,7 mln. litø.
Agrofirmoje „Sëklos” dirba 170 þmoniø.

UAB Agrofirma „Sëklos” www.seklos.lt: Smëlio g. 8, LT - 10324 Vilnius, tel. (+370 5) 270 90 20, faksas 270 90 19; el. paðtas: office@seklos.lt
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MEVASTA
Þaislø, laisvalaikio bei sporto prekiø importas/eksportas ir didmeninë bei maþmeninë prekyba

„Mevasta” ákurta 1994 metais. Bendrovës administracija ásikûrusi Vilniuje, o centrinis atsargø sandëlis, kuris atlieka ir bendrovës
logistikos funkcijas, veikia Kaune.
DIDMENINË IR MAÞMENINË PREKYBA
„Mevastos” veikla – didmeninë prekyba visoje Lietuvos teritorijoje. Bendrovë tiekia þaislus, laisvalaikio bei sporto prekes
didiesiems ðalies prekybos tinklams ir specializuotoms vaikiðkø prekiø parduotuvëms. Didþiausi „Mevastos” klientai: „VP Market”,
„Iki”, „Rimi”, „Senukai”, „Sanitex”, „Aibë”.
Bendrovë prekes importuoja ið Rytø ir Vakarø Europos, Pietryèiø Azijos, Rusijos, o eksportuoja á Latvijà.
„Mevastai” ðiuo metu taip pat priklauso keturios þaislø parduotuvës Vilniuje, Kaune ir Ðiauliuose („Toy’s Market” ir „RuDuDu”).
Didþiausia (1000 kv. metrø ploto) Baltijos ðalyse maþmeninë þaislø parduotuvë „Toy’s Market” atidaryta 2002 metø pabaigoje
Vilniuje, „Ogmios centre”. 2003 metø vasarà „Toy’s Market” parduotuvë atidaryta Ðiauliuose, tø paèiø metø rudená – Kaune,
prekybos centre „Molas”. 2004 metais buvo atidaryta pirmoji „RuDuDu” þaislø parduotuvë Vilniuje.
SVARBIAUSI 2004 METØ ÁVYKIAI
· Kartu su LNK surengtas pirmasis Lietuvoje „Robotø karø” turnyras.
· Bendrovë pradëjo importuoti ir platinti gerai pasaulyje þinomus LEGO, MEGABLOKS, CHAP MEI produktus.
· Atidaryta pirmoji „RuDuDu” þaislø parduotuvë Vilniuje, „Akropolio” prekybos ir pramogø centre.

2004 metais „Mevastos” pardavimai sudarë 9 mln. litø.
Bendrovëje dirba 76 darbuotojai.

9

7,1
5,6

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Pardavimai, mln. Lt

UAB „Mevasta” www.toysmarket.lt: Verkiø g. 29, 15 korp., LT - 09108, Vilnius, tel. (+370 5) 274 15 54; faksas 27 415 45; el. paðtas: info@mevasta.lt
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NERINGA
Vieðbutis

Vieðbutis buvo pastatytas XX amþiaus ketvirtajame deðimtmetyje.
Koncernas „MG Baltic” „Neringos” vieðbutá ásigijo 1998 metais.
REKONSTRUKCIJA
Pirmà kartà „Neringos” vieðbutis kapitaliai rekonstruotas 1960 metais.
2001 metais koncernas „MG Baltic” já dar kartà atnaujino. Rekonstrukcija kainavo per 3,5 mln. litø.
Po rekonstrukcijos 5 aukðtø vieðbutyje buvo árengta 60 kambariø, skirtø verslo klasës klientams.
Keturiø þvaigþduèiø vieðbutyje yra sveikatingumo centras, 30 vietø konferencijø salë, biblioteka, verslo centras.
2001 metais „Neringos” vieðbutis iðnuomotas didþiausiam Ðiaurës ðaliø vieðbuèiø tinklui „Scandic Hotels”. Nuomos sutartis
sudaryta 15 metø.
Didþiausias Skandinavijoje ir vienas didþiausiø Europoje vieðbuèiø tinklas „Scandic Hotels” priklauso pasauliniam vieðbuèiø
tinklui „Hilton Group”.

UAB „Neringos” vieðbutis www.scandic-hotels.com/neringa: Gedimino pr. 24, LT - 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 268 19 10; faksas 261 41 60, el. paðtas: neringa@scandic-hotels.com
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MG VALDA
Bendrovë ásteigta 1995 metais.
„MG Valdos” prioritetinës veiklos sritys – investicijos á didþiausiø Lietuvos miestø komercinës paskirties nekilnojamàjá turtà,
statybinius projektus.
1995 metais „MG Valda” savo veiklà pradëjo nuo dabartinio koncerno „MG Baltic” nekilnojamojo turto prieþiûros ir
eksploatavimo.
1997 metais „MG Valda” pradëjo investuoti á nekilnojamojo turto projektus Vilniuje. J. Jasinskio ir A. Goðtauto gatviø sankirtoje
buvo pastatytas naujas 4000 kv. metrø ploto „Aprangos” – „Iki” prekybos centras, á kurá investuota 13 mln. litø.
2001 metais „MG Valda” ásigijo 8000 kv. metrø ploto pastatus ir 2 hektarø teritorijà Vilniaus centre.
Per 2001 metus „MG Valda” statë ir rekonstravo 10 objektø. Buvo renovuotas koncerno „MG Baltic” administracinis pastatas,
árengtas vieðbutis „Sheakespeere too” Pilies gatvëje.
Ið 2002 metais árengtø pastatø svarbiausias – lauko teniso aikðtynø kompleksas Àþuolyno gatvëje Vilniuje. 2002 metais „MG
Valda” ásigijo kavinës-baro „Prie Parlamento” patalpas Gedimino prospekte. Tais paèiais metais pradëtas Verslo trikampio
administraciniø pastatø komplekso projektas.
2003 metais buvo atnaujinti barai „Prie Parlamento” bei Gero viskio baras, kuris po rekonstrukcijos virto „Tiffany Pub”.
2003 metais pastatytas „Baltic Center” – 10 tûkst. kv. metrø biurø nuomos paslaugø pastatas.
2004 metais kartu su „Ogmios centru” pradëtas statyti maþdaug 18 tûkst. kv. metrø logistikos centras V.A. Graièiûno gatvëje,
Vilniuje.
Ðiuo metu „MG Valda” valdo 15 ávairios paskirties nekilnojamojo turto objektø visoje Lietuvoje, t. y. ið viso 80 tûkst. kv. metrø
ploto, objektø rinkos vertë – apie 250 mln.litø.
Verslo trikampis – pagrindinis „MG Valdos” projektas, kuris ávykdytas per pastaruosius trejus metus ir toliau sëkmingai plëtojamas.
Bendra Verslo trikampio teritorija, esanti paèiame Vilniaus centre, tarp A. Goðtauto ir Geleþinio Vilko gatviø, yra 5,8 hektaro.
„MG Valda” valdo 3 ha teritorijà, kurioje yra prekybos centras (4 tûkst. kv. metrø), stovëjimo aikðtelë, kurioje telpa 1200
automobiliø, biurø ir paslaugø keturiø pastatø kompleksas (komplekso bendras plotas – 33 tûkst. kv. metrø). Paskutinis ið jø –
„Victoria” baigtas tik 2004 metø pabaigoje. Ðiuose biuruose ásikuria vienos didþiausiø Lietuvoje kompanijø, tokios kaip „Maþeikiø
naftos” prekybos namai, koncernas „MG Baltic”, „Siemens”, BBH, „Berlin Chemie”, „Verslo þinios”, „Statoil Lietuva”, „Blue
Bridge”, „Falck Security”, Vakarø skirstomieji tinklai, „Constructus” ir kitos.
„MG Valdoje” dirba 18 kvalifikuotø specialistø, tarp kuriø yra turinèiø nekilnojamojo turto vertinimo, statybos vadovø bei
techninës prieþiûros, nekilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos specialistø, konservavimo ir restauravimo darbø, Architektø
sàjungos kvalifikacinius atestatus.

MEGARENTA
Bendrovë ásteigta 2001 metais.
Pagrindinë bendrovës veiklos sritis – nekilnojamojo turto nuoma, statybiniai projektai.
2004 metais UAB „Megarenta” pradëjo moderniø logistikos centrø statybos darbus.
Vilniaus pakraðtyje, 5,7 ha plote, bus pastatyti vieni moderniausiø, 18 tûkst. kv. metrø ploto sandëliavimo paskirties pastatai.
Pirmojo logistikos centro statybos darbus ketinama baigti jau 2005 metø kovo mënesá. Á naujàsias sandëliø patalpas persikels
koncernui „MG Baltic” priklausanti logistikos ámonë „Tromina”.
Antrasis logistikos centras turëtø bûti baigtas 2005 metø rudená.
UAB „Megarenta” á ðá projektà ketina investuoti 24 mln. litø.

„MG Valda” www.mgvalda.lt: J. Jasinskio g. 16, LT - 01112 Vilnius, tel. (+370 5) 278 61 70; faksas 213 59 00; el. paðtas: info@mgvalda.lt
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TENISO PASAULIS
Tenisas ir mëgëjams, ir profesionalams

2002 metø pabaigoje Vilniuje iðkilo didþiausias Lietuvoje dengtas teniso aikðtynas „Teniso pasaulis”.
Moderniame teniso aikðtyne þaidþia þymiausi Lietuvos sportininkai, mëgëjus treniruoja geriausi ðalies treneriai. Èia veikia Vaikø
teniso akademija, kuriamas teniso mëgëjø klubas, nuolat organizuojami mëgëjø turnyrai.
Nuo 2003 metø „Teniso pasaulis” perëmë „Sereikiðkiø” atviro teniso aikðtyno valdymà. Ðis aikðtynas ásikûræs unikalioje vietoje
sostinës ðirdyje–Gedimino kalno papëdëje, parko paunksnëje.
„Teniso pasaulis” organizuoja ir vykdo du didþiausius ir þinomiausius Lietuvoje tarptautinius teniso turnyrus „Prezidento taurë” ir
„Vito Gerulaièio taurë”.
AIKÐTELËS IR ÁRANGA
„Teniso pasaulyje” Àþuolyno gatvëje árengtos 8 uþdaros teniso aikðtelës, kurias dengia dvisluoksniai kupolai ið polimerinës
medþiagos, sumontuoti Kroatijos ámonës „Concept 90”. Aikðteliø danga atitinka Tarptautinës teniso federacijos reikalavimus. Ðalia
teniso aikðtyno, moderniame administraciniame pastate, veikia kavinë su vasaros terasa, specializuota teniso reikmenø parduotuvë,
soliariumas, masaþo kabinetas. Árengti patogûs persirengimo kambariai, duðai ir sauna.
Ðiuo metu planuojama árengti dar 16 uþdarø aikðteliø daugiafunkciná sporto, paslaugø ir sveikatingumo kompleksà. Ðiame
komplekse veiks 110 vietø sveèiø namai, administracinis pastatas, kuriame bus patalpos treneriams, klubui, teorinëms paskaitoms,
kavinë, fizioterapijos kabinetas.
Sereikiðkiø vasaros teniso aikðtyne veikia 10 gruntiniø aikðteliø. Perëmus aikðtyno valdymà, buvo árengtos dar dvi atviros teniso
aikðtelës su sintetine danga, dvi mini aikðtelës vaikams bei originalios konstrukcijos vasaros kavinë.
Ateityje Sereikiðkiø teniso aikðtynas bus renovuojamas, árengta drenaþo bei drëkinimo sistema, iðkils administracinis pastatas,
skirtas teniso mëgëjø klubui, treneriams bei þaidëjams.
Investicijos á naujàjá „Teniso pasaulio” daugiafunkciná sporto, paslaugø ir sveikatingumo kompleksà sieks apie 29 mln. litø.

UAB „Teniso pasaulis” www.tenisopasaulis.lt: Àþuolyno g. 5, LT - 07171 Vilnius, tel. (+370 5) 230 58 42; faksas 246 08 36; el. paðtas: tenisas@tenisopasaulis.lt
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