AB DnB NORD bankas
2010 m. šešių m÷nesių tarpinis konsoliduotas pranešimas

(Neaudituotas)

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

Turinys

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

3

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

3

3. Emitento pagrindin÷s veiklos pobūdis

3

4. Banko įstatinio kapitalo struktūra

4

5. Akcininkai

6

6. Susitarimai, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei 7
7. Duomenys apie vertybinius popierius listinguojamus reguliuojamose rinkose

7

8. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą,
pagrindin÷s charakteristikos

7

9. Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius

7

10. Esminiai ataskaitinio laikotarpio įvykiai

8

11. Informacija apie veiklos rezultatus

9

12. Informacija apie dukterines įmones

12

13. Rizikų valdymas ir skolinimosi reitingai

15

14. Pl÷tros strategija ir planai

15

15. Investicijos

16

16. Emitento valdymas

16

17. Steb÷tojų taryba ir valdyba

18

18. Audito komiteto veikla

22

19. Darbuotojai

22

20. Informacija apie išmok÷tą atlygį

22

21. Įstatų keitimo tvarka

23

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

23

23. 1 Priedas

24

2 puslapis iš 28

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas
Šis 2010 m. šešių m÷nesių konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.
iki 2010 m. birželio 30 d.
2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisin÷ forma

AB DnB NORD bankas
akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta
Įmon÷s kodas

1993 m. rugs÷jo 13 d. įregistruotas Lietuvos banke, registracijos
Nr. 29.
112029270

Buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

(8-5) 239 34 44

Fakso numeris

(8-5) 213 90 57

Elektroninio pašto adresas

info@dnbnord.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnbnord.lt

3. Emitento pagrindin÷s veiklos pobūdis
AB DnB NORD bankas (toliau – „Bankas” arba „Emitentas”, arba „AB DnB NORD bankas“) yra universalus
komercinis bankas, teikiantis bankininkyst÷s paslaugas privatiems ir verslo klientams. AB DnB NORD bankas
priklauso Danijoje registruotai Bank DnB NORD A/S finansų grupei, kurią įsteig÷ didžiausias Norvegijos bankas
DnB NOR ASA ir didžiausias Šiaur÷s Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB).
AB DnB NORD bankas yra kredito įstaiga, turinti licenciją verstis ir verčiasi ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų
pri÷mimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima
su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.
Bankas teikia šias finansines paslaugas:
•
ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų pri÷mimas;
•
skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
•
pinigų pervedimas;
•
mok÷jimo kortelių ir kitų mok÷jimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas;
•
finansin÷ nuoma (lizingas);
•
finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
•
sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita d÷l pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, ind÷lių sertifikatų
ir t.t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir
palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų;
•
investicin÷s paslaugos;
•
finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
•
pinigų tvarkymas;
•
informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mok÷jimo klausimais teikimas;
•
seifo kamerų nuoma;
•
valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);
•
piniginių l÷šų saugojimas ir administravimas;
•
įmonių konsultavimas d÷l kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių klausimų, taip pat
konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu;
•
su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas;
•
elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas;
•
atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
•
investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių administravimas.
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2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko grupę (toliau „Grup÷“) Lietuvoje sudar÷ – AB DnB NORD bankas ir
dukterin÷s bendrov÷s UAB DnB NORD investicijų valdymas, UAB DnB NORD lizingas, UAB DnB NORD būstas,
UAB Intractus ir UAB „G÷luž÷s projektai“.
Grup÷s ir Emitento organizacin÷ struktūra

Norddeutsche
Landesbank

DnB NOR Bank ASA
(Norvegija)
51%

49%
Bank DnB NORD A/S
(Motininis bankas)
100%

UAB Intractus

Emitentas
(AB DnB NORD bankas)

100%
%%%
100%

UAB DnB NORD
investicijų valdymas

100%

UAB DnB NORD
lizingas

100%
%%%

UAB G÷luž÷s
projektai

75,47%

24,53%

UAB DnB
NORD būstas

Įgyvendindamas privalomojo Emitento akcijų išpirkimo procedūrą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka, Bank DnB NORD A/S 2009 m. liepos 22
d. kreip÷si į teismą su prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose
apie akcijų nuosavyb÷s teis÷s per÷jimą akcijas superkančiam akcininkui Bank DnB NORD A/S iš akcininkų,
kurie privalomo akcijų išpirkimo įgyvendinimo metu akcijų nepardav÷. 2009 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto
2 apylink÷s teismas patenkino Bank DnB NORD A/S pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą d÷l 4
371 Emitento akcijos nuosavyb÷s teis÷s per÷jimo Bank DnB NORD A/S. Sąskaitų tvarkytojams įvykdžius 2009
m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo sprendimą d÷l 4 371 Emitento akcijos nuosavyb÷s teis÷s
per÷jimo akcijas išperkančiam akcininkui Bank DnB NORD A/S, 2010 m. vasario 1 d. Bank DnB NORD A/S
baig÷ įgyvendinti privalomojo Emitento akcijų išpirkimo procedūrą ir tapo vieninteliu Emitento akcininku,
turinčiu 100 proc. Emitento akcijų ir balsų.
2009 m. gruodžio 30 d. Norvegijos banko DnB NOR Bank ASA Direktorių valdyba nusprend÷ inicijuoti DnB NOR
ASA ir NORD/LB akcininkų sutarties d÷l Bank DnB NORD A/S vertinimo periodą. Pasibaigus vertinimo periodui,
DnB NOR Bank ASA išreišk÷ valią įsigyti NORD/LB priklausančias Bank DnB NORD A/S akcijas, tačiau šiuo
atveju NORD/LB turi teisę perimti Bank DnB NORD A/S veiklą Lenkijoje.
2010 m. birželio 3 dieną AB DnB NORD bankas įsigijo 100 proc. UAB „G÷luž÷s projektai“ paprastųjų vardinių
akcijų, suteikiančių tiek pat balsų bendrov÷s visuotiniame akcininkų susirinkime, efektyvaus kompanijos turto
valdymo tikslu, tokiu būdu užtikrindamas savo, kaip kreditoriaus, interesus.
4. Banko įstatinio kapitalo struktūra
2009 m. rugpjūčio 20 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Emitento įstatai, numatantys, kad AB
DnB NORD banko įstatinis kapitalas yra 656 665 410 (šeši šimtai penkiasdešimt šeši milijonai šeši šimtai
šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt) litų ir yra padalintas į 5 710 134 (penkis milijonus septynis
šimtus dešimt tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali
vert÷ - 115 (vienas šimtas penkiolika) litų.
Ataskaitiniu laikotarpiu AB DnB NORD banko įstatinis kapitalas nebuvo didintas. 2010 m. kovo 30 d. AB DnB
NORD banko atsargos kapitalas padid÷jo 20 milijonų eurų (69 milijonais litų). Banko atsargos kapitalas buvo
padidintas piniginiu vienintelio banko akcininko Bank DnB NORD A/S įnašu, skirtu toliau nuosekliai stiprinti
Banko kapitalo bazę.
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2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko įstatinį kapitalą sudar÷:
Akcijų rūšis ir
klas÷

Vertybinių
popierių ISIN
kodas

Išleista
akcijų, vnt.

Vienos akcijos
nominali
vert÷, Lt

Bendra
nominali vert÷,
Lt

Dalis
įstatiniame
kapitale, proc.

Paprastosios
vardin÷s akcijos

LT0000100174

5 710 134

115

656 665 410

100.00

Visas Emitento įstatinis kapitalas yra apmok÷tas ir Banko akcijoms netaikomi kiti nei teis÷s aktuose numatyti
vertybinių popierių perleidimo apribojimai.
Konvertuojamų vertybinių popierių Emitentas n÷ra išleidęs.
Visos Emitento akcijos yra išleistos viešajai apyvartai ir buvo išplatintos savo j÷gomis (t.y. ne per biržą ir
nesinaudojant tarpininkų paslaugomis).
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankas nebuvo įsigijęs ir neperleido savo ar savo dukterinių įmonių
akcijų, išskyrus 100 procentų UAB „G÷luž÷s projektai“ akcijų įsigijimą 2010 m. birželio 3 d., kuris detaliau
aprašytas šio konsoliduoto tarpinio pranešimo 3 dalyje.
AB DnB NORD banko vertybinių popierių paketams n÷ra taikomi jokie kiti nei teis÷s aktuose numatyti
apribojimai bei n÷ra nustatyti reikalavimai gauti Emitento ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimą.
Įstatinio kapitalo suformavimo raida:

2001 m.

102 839 115

Kapitalo
padid÷jimas
-

2002 m.

176 585 430

73 746 315

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2004 m.

195 116 795

18 531 365

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2005 m.

234 110 020

38 993 225

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2006 m.

283 396 340

49 286 320

Kapitalo didinimas iš nepaskirstyto pelno

2006 m.

311 735 790

28 339 450

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2007 m.

363 691 755

51 955 965

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

2008 m.

590 998 800

227 307 045

2009 m.

656 665 410

65 666 610

Data

Įstatinis kapitalas

Aprašymas

Kapitalo didinimas iš nepaskirstyto
papildomais įnašais
Kapitalo didinimas papildomais įnašais

pelno

ir

Emitentas, tuomet veikiantis AB „Lietuvos žem÷s ūkio banko“ vardu, buvo įregistruotas 1993 m. rugs÷jo 13 d.
Lietuvos banke. AB „Lietuvos žem÷s ūkio banko“ steig÷jas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Nuosavyb÷s teise ji vald÷ 51 proc. akcinio kapitalo. Likusi kapitalo dalis (49 proc.) priklaus÷ fiziniams ir
juridiniams asmenims.
2001 m. pabaigoje Valstyb÷s turto fondas (VTF) paskelb÷ AB „Lietuvos žem÷s ūkio banko“ valstyb÷s valdomų
akcijų privatizavimo konkursą, kurio nugal÷toju pripažintas Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank
Girozentrale (NORD/LB). 2002 m. kovo m÷n. NORD/LB oficialiai per÷m÷ 76,01 proc. akcinio kapitalo
sudarančių akcijų paketą. Privatizavimo metu įregistruotas Banko akcinis kapitalas buvo 102 839 115 litų.
2002 m. buvo išleista nauja Banko akcijų emisija, kurią įsigijo NORD/LB. Tokiu būdu Banko įstatinis kapitalas
buvo padidintas iki 176 585 430 litų, o NORD/LB valdomų akcijų dalis padid÷jo iki 93,03 proc. 2003 m.
geguž÷s 2 d. įmonių rejestre įregistruotas naujas Emitento vardas – AB bankas NORD/LB Lietuva ir nauja
statuto redakcija.
2005 m. birželio m÷nesį didžiausias Emitento akcininkas NORD/LB pasiraš÷ sutartį su didžiausia Norvegijos
finansinių paslaugų grupe DnB NOR ASA d÷l naujo banko Šiaur÷s Rytų Europai steigimo. Naujasis bankas
veiklą prad÷jo 2006 m. sausio 2 d. , banko pavadinimas - Bank DnB NORD A/S, o jo buvein÷ įsikūr÷
Kopenhagoje (Danija).
NORD/LB suformavo naujojo banko kapitalą perduodama jam savo infrastruktūrą ir klientus Lenkijoje,
Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Danijoje. 2005 m. gruodžio 20 d. NORD/LB perleido Norvegijos
bankui DnB NOR Bank ASA 51 proc. naujojo banko akcijų, suteikiančių 51 proc. balsų pastarojo visuotiniame
akcininkų susirinkime ir sudarančių 51 proc. įstatinio kapitalo. Tokiu būdu Norvegijos bankas DnB NOR Bank
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ASA įgijo netiesioginę Emitento kontrolę. Banko įstatuose ir Juridinių asmenų registre naujasis banko vardas –
AB DnB NORD bankas – buvo įregistruotas 2006 m. geguž÷s 12 d.
AB DnB NORD banko vertybinių popierių paketams n÷ra taikomi jokie kiti nei teis÷s aktuose ir šiame 2010 m.
šešių m÷nesių konsoliduotame tarpiniame pranešime nurodyti apribojimai, jei tokie nurodyti, bei n÷ra nustatyti
reikalavimai gauti Emitento ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimą.
5. Akcininkai
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankas tur÷jo vieną akcininką – Bank DnB NORD A/S.
Bank DnB NORD A/S 2010 m. birželio 30 d. tur÷jo 100 procentų įregistruoto 656 665 410 litų įstatinio AB DnB
NORD banko kapitalo:

Akcininkas

Bank DnB
NORD A/S

Buvein÷s
adresas

Dampfaergevej
28, 2100
Kopenhaga,
Danija

Įmon÷s
rūšis

Kodas

Bankas

28691947

Paprastųjų
vardinių
akcijų
skaičius

5 710 134

Turima įstatinio kapitalo ir
balsų dalis, proc.:
Nuosavyb÷s
teise

su kartu
veikiančiais
asmenimis

100

100

Emitento akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:
•
gauti Banko pelno dalį (dividendą);
•
gauti Emitento l÷šų, kai Emitento įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmok÷ti bendrov÷s
l÷šų;
•
gauti likviduojamo Emitento turto dalį;
•
nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Emitento l÷šų, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus;
•
kai akcininkas yra fizinis asmuo - palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
•
įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų
nuosavyb÷n;
•
pirmumo teise įsigyti Emitento išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai
visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti šią teisę visiems
akcininkams;
•
įstatymų nustatytais būdais skolinti Emitentui, tačiau Emitentas, skolindamasis iš savo akcininkų, neturi
teis÷s įkeisti akcininkams savo turto. Emitentui skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos
dav÷jo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutin÷s palūkanų normos, galiojusios
paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Emitentui ir akcininkams draudžiama susitarti d÷l
didesnių palūkanų dydžio;
•
kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.
Emitento akcijos suteikia akcininkams šias neturtines teises:
•
dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•
pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•
gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Banką;
•
kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bankui žalą, kuri susidar÷ d÷l Banko prezidento ir valdybos
narių pareigų, nustatytų įstatymuose bei Emitento įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat
kitais įstatymų nustatytais atvejais;
•
kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.
Emitento akcininkai, jei kitaip nenustatyta įstatymuose, turi tik įsipareigojimą Emitentui nustatyta tvarka
apmok÷ti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
Emitento akcininkas neturi specialių kontrol÷s teisių. Emitento akcininko balsavimo teis÷ms n÷ra taikomi
Emitento apribojimai.
Emitentui n÷ra žinomi susitarimai, d÷l kurių gali būti ribojamas Emitento vertybinių popierių perleidimas ir
(arba) balsavimo teis÷s.
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6. Susitarimai, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei
2010 m. birželio 30 d. Emitentas buvo sudaręs šias ISDA generalines sutartis, suteikiančias kontrahentams
teisę nutraukti su Emitentu sudarytus sandorius, pasikeitus Emitento kontrolei:
2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS Limited;
2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS AG;
2007 m. lapkričio 15 d. ISDA generalinę sutartį su Calyon;
2008 m. geguž÷s 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su JPMorgan Chase Bank N.A.;
2008 m. gruodžio 18 d. ISDA generalinę sutartį su Barclays Bank Plc.;
2009 m. vasario 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Deutsche Bank AG;
2009 m. birželio 22 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su BNP Paribas S.A.;
2009 m. spalio 29 d. TBMA/ISMA generalinę atpirkimo sandorių sutartį su AB SEB banku;
2010 m. birželio 2 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Svenska Handelsbanken AB (publ.).
2010 m. birželio 30 d. taip pat galiojo 2009 m. kovo 13 d. Emitento sudaryta Finansavimo sutartis su Europos
investicijų banku, pagal kurią Europos investicijų bankas turi teisę nutraukti Finansavimo sutartį, pasikeitus
Emitento kontrolei, jeigu Europos investicijų bankas turi pagrindo manyti, jog toks Emitento kontrol÷s
pasikeitimas turi ar tik÷tina, kad tur÷s esminį neigiamą poveikį paskolos, gautos pagal Finansavimo sutartį,
grąžinimui.
Jokių kitų reikšmingų susitarimų, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei,
2010 m. birželio 30 d. Emitentas nebuvo sudaręs.

7. Duomenys apie vertybinius popierius listinguojamus reguliuojamose rinkose
2010 m. vasario 1 d. Bank DnB NORD A/S baigus įgyvendinti privalomojo AB DnB NORD banko akcijų išpirkimo
procedūrą ir tapus vieninteliu Emitento akcininku, turinčiu 100 proc. Banko akcijų ir balsų, vasario 12 d.,
vadovaujantis AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo taisyklių 19.1.6 punkto nuostatomis, AB NASDAQ OMX
Vilnius valdybos sprendimu (2010-02-10, protokolo Nr.10-112) Banko akcijos (ISIN kodas LT0000100174,
trumpinys – NDL1L ) buvo išbrauktos iš vertybinių popierių biržos Papildomojo prekybos sąrašo.
2010 m. birželio 30 d. į reguliuojamų rinkų sąrašus buvo įtraukti šie AB DnB NORD banko skolos vertybiniai
popieriai:
VP pavadinimas (ISIN
kodas)
Nulin÷s atkarpos obligacijų
emisija Nr. 3/2009
(LT0000410094)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 7/2008
(LT0000402406)
Nulin÷s atkarpos obligacijų
emisija Nr. 3/2012
(LT0000402489)

Reguliuojamos
rinkos
pavadinimas
NASDAQ OMX
Vilnius VP biržos
skolos VP sąrašas
NASDAQ OMX
Vilnius VP biržos
skolos VP sąrašas
NASDAQ OMX
Vilnius VP biržos
skolos VP sąrašas

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Bendra nominali
vert÷

Išpirkimo
terminas

236 426

100 (LTL)

23 642 600 (LTL)

2010-10-05

129 003

100 (LTL)

12 900 300 (LTL)

2010-11-15

150 000

100 (LTL)

15 000 000 (LTL)

2012-03-05

Kitų Emitento Grup÷s įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama.
Emitentas verčiasi vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkavimo veikla, o atitinkamas operacijas
vykdo Banko Investicin÷s bankininkyst÷s departamentas.
8. Skolos vertybinių
charakteristikos

popierių,

išleistų

į

viešąją

vertybinių

popierių

apyvartą, pagrindin÷s

2010 m. birželio 30 d. bendra AB DnB NORD banko į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių
nominali vert÷ sudar÷ 636,2 mln. litų.
Visi viešajai apyvartai skirti Emitento skolos vertybiniai popieriai į viešąją apyvartą buvo išleisti emisijų metu.
Šių vertybinių popierių apyvartai jokie apribojimai netaikomi. Visi šie vertybiniai popieriai yra nekonvertuojami.
Emitento į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių pagrindin÷s charakteristikos yra nurodytos šio
2010 m. šešių m÷nesių tarpinio konsoliduoto pranešimo pirmajame priede.

9. Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius
Išsami informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius pateikiama 2010 m. pirmojo pusmečio tarpin÷s
sutrumpintos finansin÷s informacijos 12 pastaboje.
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10. Esminiai ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Svarbiausi 2009 m. įvykiai yra aprašyti Finansin÷je atskaitomyb÷je už 2009 metus (Banko Grup÷s 2009 m.
konsoliduoto metinio pranešimo 10 dalyje). Nuo paskutinių duomenų skelbimo dienos – 2009 m. gruodžio 31
d. iki 2010 m. birželio 30 d. įvyko šie reikšmingi įvykiai:
2010 m. vasario 2 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad sąskaitų tvarkytojams įvykdžius 2009 m. gruodžio
17 d. Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo sprendimą d÷l 4 371 AB DnB NORD banko akcijos nuosavyb÷s teis÷s
per÷jimo akcijas išperkančiam akcininkui Bank DnB NORD A/S, 2010 m. vasario 1 d. Bank DnB NORD A/S
baig÷ įgyvendinti privalomojo AB DnB NORD banko akcijų išpirkimo procedūrą ir tapo vieninteliu AB DnB NORD
banko akcininku, turinčiu 100 proc. AB DnB NORD banko akcijų ir balsų.
2010 m. vasario 11 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ preliminarius neaudituotus 2009 m. veiklos rezultatus.
Paskelbta, kad nepalankioje ekonomin÷je aplinkoje, kuriai 2009-aisiais buvo būdingas staigus Lietuvos
bendrojo vidaus produkto nuosmukis bei žymiai išaugęs įmonių bankrotų skaičius, neigiamai veikęs darbo rinką
ir namų ūkių pajamas, AB DnB NORD bankas uždirbo 253,3 mln. litų (73,4 mln. eurų) veiklos pelno prieš
mokesčius ir atid÷jinius. Klientų rizikai išliekant aukštai, AB DnB NORD bankas tęs÷ konservatyvų klientų
rizikos vertinimą ir per 2009 m. suformavo 684,7 mln. litų (198,3 mln. eurų) atid÷jinių. Tai l÷m÷, kad AB DnB
NORD banko 2009 m. finansinis rezultatas buvo 382,6 mln. litų ( 110,8 mln. eurų) grynasis nuostolis.
2010 m. vasario 17 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2010 m. vasario 17 d. įvykusiame neeiliniame
visuotiniame Banko akcininkų susirinkime (toliau - „Susirinkimas“) buvo pritarta visiems sprendimų
projektams, t.y. nuspręsta išrinkti dr. Jekateriną Titarenko, Margrethe Melbye Gronn, Andris Ozolinš ir Cord
Friedrich Konrad Meyer steb÷tojų tarybos nariais ir sumažinti steb÷tojų tarybos narių skaičių nuo aštuonių iki
septynių atitinkamai pakeičiant Banko įstatų VII skyriaus 7.1 punkto redakciją.
Buvo numatyta, kad naujai išrinkti Banko steb÷tojų tarybos nariai Margrethe Melbye Gronn, Andris Ozolinš ir
Cord Friedrich Konrad Meyer pareigas prad÷s eiti po to, kai bus gauti Lietuvos banko leidimai jiems tapti Banko
vadovais.
Steb÷tojų taryboje Dr.Jekaterina Titarenko, Margrethe Melbye Gronn ir Andris Ozolinš yra Bank DnB NORD A/S
atstovai, o Cord Friedrich Konrad Meyer atstovauja NORD/LB banką.
Naujai išrinkti steb÷tojų tarybos nariai pakeit÷ Jarle Mortensen, Juergen Machalett ir Andreas Fischelscher
jiems atsistatydinus iš užimamų pareigų nuo 2010 m. vasario 17 d.
2010 m. vasario 25 d. paskelbtas neaudituotas AB DnB NORD banko grup÷s ir Banko tarpinis sutrumpintas
2009 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
2010 m. vasario 26 d. pranešta, kad 2010 m. vasario 25 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti pakeisti
AB DnB NORD banko įstatai, numatantys, kad Banko steb÷tojų tarybos narių skaičius yra septyni.
Pakeistų Banko įstatų VII skyriaus 7.1 punkto redakcija išd÷styta taip:
„7.1. Banko steb÷tojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai
vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius,
kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios
akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną
ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra
daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali
balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.”
Banko įstatai pakeisti vadovaujantis 2010 m. vasario 17 d. Vienintelio akcininko Bank DnB NORD A/S
sprendimu.
2010 m. kovo 9 d. pranešta, kad 2010 m. kovo 8 d. reitingų agentūra "Fitch Ratings" pakeit÷ AB DnB NORD
banko ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyvą iš neigiamos į stabilią ir patvirtino ilgalaikio skolinimosi
reitingą „A“, trumpalaikio skolinimosi reitingą „F1“, individualų reitingą „D/E“ ir paramos reitingą „1”.
2010 m. kovo 19 d. paskelbta, kad 2010 m. kovo 18 d. vienintelis AB DnB NORD banko akcininkas Bank DnB
NORD A/S nusprend÷:
1. patvirtinti Banko 2009 m. konsoliduotą metinį pranešimą;
2. patvirtinti Banko 2009 m. atskirą ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
3. patvirtinti Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta skirti 208,3 mln. litų (60,3 mln. eurų) iš Banko
atsargos kapitalo ir privalomojo rezervo paskirstytinąjam nuostoliui dengti. Likusią nepaskirstyto nuostolio dalį,
t.y. 127,1 mln. litų (36,8 mln. eurų) perkelti į kitus finansinius metus.
4. išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2010 finansinių metų metin÷ms
finansin÷ms ataskaitoms patikrinti ir pavesti Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties
sąlygas pagal akcininko patvirtintą atlygio dydį.
5. perrinkti į Steb÷tojų tarybą naujai ketverių metų kadencijai:
5.1. Thomas Stephan Buerkle;
5.2. Jekaterina Titarenko;
5.3. Margrethe Melbye Gronn;
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Andris Ozolinš;
Cord Friedrich Konrad Meyer;
Torstein Hagen;
Tony Samuelsen.

Naujoji Banko Steb÷tojų taryba 2010 m. kovo 18 d. pos÷dyje išrinko Steb÷tojų tarybos pirmininku Thomas
Stephan Buerkle, jo pavaduotoju Torstein Hagen. Steb÷tojų taryba naujai 4 metų kadencijai perrinko Banko
Valdybą, kurią sudaro 6 nariai: Werner Heinz Schilli, dr. Vygintas Bubnys, Ramūnas Abazorius, Gundars
Andžans, Fredrik Johannes Borch, Šarūnas Nedzinskas.
2010 m. kovo 18 dieną įvykusiame Banko Valdybos pos÷dyje valdybos pirmininku bei Banko prezidentu buvo
perrinktas Werner Heinz Schilli. Valdybos pirmininko pavaduotoju perrinktas dr. Vygintas Bubnys bei paskirti
Banko prezidento pavaduotojai dr. Vygintas Bubnys, Ramūnas Abazorius, Gundars Andžans, Fredrik Johannes
Borch, Šarūnas Nedzinskas.
2010 m. kovo 19 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudar÷ audituota
AB DnB NORD banko atskira ir konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus ir auditorių įvertintas konsoliduotas metinis pranešimas. Šie dokumentai patvirtinti
2010 m. kovo 18 d. vienintelio Banko akcininko - Bank DnB NORD AS- sprendimu. D÷l sumažinto atid÷to
mokesčio turto, kuris buvo pakeistas peržiūr÷jus prielaidas jo pripažinimui, patvirtintas Banko 2009 m. 402,6
mln. litų (116.6 mln. eurų) grynasis nuostolis skyr÷si nuo 2010 m. vasario 11 dieną skelbto preliminaraus
rezultato - 382,6 mln. litų ( 110,8 mln. eurų) grynojo nuostolio. Akcininko patvirtintas 2009 m. 431,4 mln. litų
(124,9 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą nuo anksčiau skelbtos informacijos nesiskyr÷.
2010 m. kovo 30 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad piniginiu vienintelio banko akcininko - Bank DnB NORD
A/S - įnašu, Banko atsargos kapitalas padidintas 20 milijonų eurų (69 milijonais litų). Pinigai skirti toliau
nuosekliai stiprinti Banko kapitalo bazę.
2010 m. balandžio 29 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis per pirmuosius tris 2010-ųjų
m÷nesius AB DnB NORD bankas uždirbo 33,2 mln. litų (9,6 mln. eurų) veiklos pelno prieš mokesčius ir
atid÷jinius. Atsižvelgdamas į situaciją šalies vidaus vartojimo bei darbo rinkoje ir įvertindamas tai, kad
ekonominio nuosmukio pasekm÷s paprastai dar kurį laiką daro įtaką paskolų portfelio kokybei, bankas tęs÷
konservatyvų klientų rizikos vertinimą ir per pirmąjį šių metų ketvirtį sudar÷ 86,3 mln. litų (25,0 mln. eurų)
atid÷jinių. Tai l÷m÷, kad AB DnB NORD banko pirmojo šių metų ketvirčio finansinis rezultatas buvo 53,1 mln.
litų (15,4 mln. eurų) grynasis nuostolis.
Išsami informacija apie esminius įvykius, susijusius su Emitento veikla, yra pateikta Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijai, Lietuvos vertybinių popierių depozitoriumui, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai,
Centrinei reglamentuojamos informacijos bazei, dienraščiui „Lietuvos rytas“, naujienų agentūroms BNS ir ELTA bei
paskelbta Banko tinklapyje www. dnbnord.lt.
11. Informacija apie veiklos rezultatus
2010-ųjų pradžioje prad÷jus ryšk÷ti pirmiesiems šalies ekonomikos nuosmukio stabilizacijos ženklams, verslo
aplinka tapo labiau subalansuota. Buvo pastebimas did÷jantis į eksporto rinkas orientuoto verslo klientų
aktyvumas, stabili žem÷s ūkio sektoriaus veikla bei pirmieji būsto paskolų rinkos pagyv÷jimo ženklai. Tačiau
atsižvelgiant į vis dar įtemptą situaciją šalies vidaus vartojimo bei darbo rinkoje ir įvertinant, kad ekonominio
nuosmukio pasekm÷s paprastai dar kurį laiką daro įtaką paskolų portfelio kokybei, pirmąjį 2010 m. pusmetį AB
DnB NORD banko grup÷ ir toliau daug d÷mesio bei resursų skyr÷ pad÷ti individualiems bei verslo klientams
vykdyti savo įsipareigojimus restruktūrizuojant kreditus taip siekiant užtikrinti paskolų portfelio kokybę. Bankas
išlaik÷ tvirtą poziciją didžiausiųjų šalies bankinių institucijų trejetuke, tur÷jo stiprias kapitalo ir likvidumo
pozicijas bei gal÷jo didžiuotis aukščiausiu patikimumo reitingu šalies bankininkyst÷s sistemoje.
Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko grup÷s turtas siek÷ 11,8
mlrd. litų. Sumaž÷jus paskolų portfeliui gyventojams ir verslo klientams per pirmuosius šešis šių metų
m÷nesius Grup÷s turtas sumaž÷jo 0,5 mlrd. litų arba 4,4 proc. ir pagal šį rodiklį, Lietuvos bankų asociacijos
duomenimis, Bankas už÷m÷ 14,13 proc. šalies bankų turto rinkos.
AB DnB NORD banko Grup÷s grynasis paskolų portfelis klientams 2010 m. birželio pabaigoje sudar÷ 9,2 mlrd.
litų. Nepalankaus ekonominio ciklo faz÷je sumaž÷jus kreditavimo paklausai, rizikos reikalavimus atitinkančių
projektų skaičiui bei ankstesniais metais suteiktų paskolų apimčiai, palyginti su metų pradžia, grynasis Grup÷s
paskolų portfelis sumaž÷jo 9,0 procento. Paskolos fiziniams asmenims, palyginti su metų pradžia, sumaž÷jo 7,6
proc. iki 4,4 mlrd. litų, o verslo subjektams – 10,2 proc. iki 4,8 mlrd. litų. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos
duomenimis, 2010 birželio 30 d. Bankas už÷m÷ 16,16 proc. šalies bankų paskolų rinkos.
Did÷jant klientų skaičiui ir išaugus verslo subjektų l÷šoms Banko sąskaitose, bendra ind÷lių suma AB DnB
NORD banke palyginti su metų pradžia išaugo 19,3 proc. iki 4,1 mlrd. litų. Remiantis Lietuvos bankų
asociacijos duomenimis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bankas už÷m÷ 9,63 proc. ind÷lių šalies bankuose
rinkos.
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Per pirmuosius šešis šių metų m÷nesius AB DnB NORD banko Grup÷s operacin÷s ir kitos išlaidos sudar÷ 99,7
mln. litų, o veiklos pajamos - 158,6 mln. litų. Didžiausią lyginamąjį svorį – 76,9 proc. veiklos pajamose sudar÷
grynosios palūkanų pajamos. Grup÷s nepalūkanin÷s pajamos sudar÷ 23,1 procentus visų grynųjų veiklos
pajamų.
Per šešis 2010 m. m÷nesius AB DnB NORD banko grup÷ uždirbo 58,9 mln. litų veiklos pelno prieš mokesčius ir
atid÷jinius, tačiau atsižvelgdamas į vis dar įtemptos situacijos šalies vidaus vartojimo bei darbo rinkose poveikį
individualiems ir verslo klientams, tęs÷ konservatyvų klientų rizikos vertinimą ir per pirmąjį šių metų pusmetį
sudar÷ 200,3 mln. litų atid÷jinių. Tai l÷m÷, kad pirmąjį šių metų pusmetį AB DnB NORD banko grup÷s grynasis
nuostolis buvo 141,6 mln. litų.
2010 m. birželio 30 d. Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) neigiama, o išlaidų ir pajamų santykinis
rodiklis (CIR) buvo 57,7.

Metai
Akcininkų nuosavyb÷s
grąža (proc.)
Išlaidų ir pajamų
santykis (proc.)

2007
Grup÷
Bankas

2008
Grup÷
Bankas

2009
Grup÷
Bankas

2010-06-30
Grup÷
Bankas

17,8

18,0

7,9

8,2

-47,0

-46,1

-35,7

-32,3

51,9

50,5

50,9

49,7

40,3

38,9

57,7

53,2

Nuosekliai įgyvendinant finansų gido strategiją ir įdiegus efektyvaus pardavimų valdymo programą SMART,
kurios tikslas - aktyviai skatinti, kad kuo daugiau klientų rinktųsi DnB NORD savo pagrindiniu banku ir aktyviai
naudotųsi įvairiomis banko paslaugomis, AB DnB NORD banko grup÷s individualių ir verslo klientų skaičius per
pirmuosius šešis 2010 metų m÷nesius padid÷jo beveik 20 tūkst. iki 691 tūkst.
Klientų patogumui pirmąjį 2010 m. pusmetį AB DnB NORD bankas atidar÷ naują poskyrį Elektr÷nuose ir birželio
pabaigoje teik÷ finansines paslaugas privatiems ir verslo klientams per visoje šalyje išpl÷totą klientų
aptarnavimo tinklą. Jį sudar÷ 85 skyriai ir poskyriai. Tai trečias pagal dydį klientų aptarnavimo tinklas šalyje.
Antrąjį šių metų pusmetį numatoma ir toliau daug d÷mesio skirti tinklo optimizavimui atsižvelgiant į padalinių
veiklos efektyvumo rodiklius.
Per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius buvo tęsiamas bankomatų tinklo optimizavimas surandant klientams
patogesnes ir verslui palankesnes vietas. Birželio pabaigoje Grup÷s klientai gal÷jo patogiai naudotis didžiausiu
Lietuvoje bankomatų tinklu 80-yje šalies miestų ir miestelių - 176 AB DnB NORD bankui priklausančiais ir 342
SEB banko bankomatais.
Tobulinant internetin÷s bankininkyst÷s sistemos funkcionalumą ir patogumą vartotojui, klientų, besinaudojančių
AB DnB NORD banko internetin÷s bankininkyst÷s paslaugomis, skaičius 2010 m. pirmą pusmetį palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu pernai padid÷jo 22 proc. iki 391 tūkstančių. Per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius 92
proc. visų mok÷jimo pavedimų buvo atlikta naudojantis AB DnB NORD banko internetin÷s bankininkyst÷s
sistema. Bankas atnaujino savo tinklalapį pagal naujai sukurtą bendrą DnB NORD finansų grup÷s dizaino
koncepciją. Naujas www.dnbnord.lt tinklalapio valdymo meniu bei įdiegtos papildomos funkcijos padidino
puslapio aiškumą, patogumą ir klientų aptarnavimo greitį.
Per 2010 m. pirmąjį pusmetį Bankas klientams išdav÷ 34,5 tūkst. naujų mok÷jimo kortelių. 2010 metų pirmo
pusmečio pabaigoje Bankas buvo išdavęs 357 tūkst. mok÷jimo kortelių. Atsiskaitymų Banko išduotomis
kortel÷mis apyvarta per 2010 m. pirmą pusmetį siek÷ 2,2 mlrd. litų. Nor÷damas suteikti klientams šiuo metu
tarptautin÷je praktikoje taikomą geriausią mok÷jimų kortelių apsaugos lygį, Bankas sertifikavo aukštesnio saugumo
lygio lustines mok÷jimo korteles ir pirmąjį 2010 m. pusmetį prad÷jo jas teikti klientams.
Vienas didžiausių atsiskaitymų bankų pasaulyje - Deutsche Bank AG – ketvirtus metus iš eil÷s įvertino AB DnB
NORD banką už itin gerą tarptautinių paslaugų kokybę (EUR Straight-Through Processing Excellence Award).
Kokybiškas pinigų pervedimo nurodymo parengimas ir išsiuntimas reiškia, kad DnB NORD banko klientų l÷šos
greitai ir saugiai pasiekia adresatą.
Siekdamas užtikrinti aukštą finansinių paslaugų ir aptarnavimo kokybę, Bankas atliko „Slaptojo pirk÷jo“ ir
individualių klientų pasitenkinimo tyrimus. Jų metu buvo matuojama AB DnB NORD banko klientų aptarnavimo
kokyb÷ ir klientų pasitenkinimas įvairiais aspektais – nuo bendrosios aptarnavimo kokyb÷s iki atskirų produktų
funkcionalumo. Tyrimų rezultatai leidžia identifikuoti stipriąsias veiklos sritis ir nustatyti prioritetinius veiklos
tobulinimo veiksmus.
Mažmenin÷ bankininkyst÷
Individualiems klientams AB DnB NORD bankas siūlo šias paslaugas: banko sąskaitas litais ir užsienio valiuta,
kaupimo ind÷lius litais, eurais ir JAV doleriais, terminuotuosius ind÷lius litais, eurais ir JAV doleriais,
universaliuosius ind÷lius litais, eurais ir JAV doleriais, kreditus būstui, vartojimo kreditus, privačius kreditus,
vietinius ir tarptautinius pervedimus, tarptautinių organizacijų MasterCard ir VISA mok÷jimo korteles, bankinių
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ir kelioninių (American Express, Thomas Cook, Swiss Bankers) čekių pri÷mimą, valiutos keitimo paslaugas,
kasos operacijas, individualių seifų nuomos paslaugas, finansų maklerio paslaugas, elektronin÷s bankininkyst÷s
paslaugas, lizingo paslaugas bei investicinius produktus.
Siekdamas, kad kuo daugiau klientų rinktųsi DnB NORD savo pagrindiniu banku ir jie aktyviai naudotųsi
įvairiomis bankin÷mis paslaugomis, per pirmąjį 2010 m. pusmetį ir toliau daug d÷mesio buvo skiriama
individualių klientų aptarnavimo kokybei ir kultūrai, procesų, leidžiančių lanksčiau reaguoti į klientų poreikius
diegimui, banko vardo bei teikiamų paslaugų ir produktų žinomumui didinti. To pas÷koje individualių AB DnB
NORD banko klientų skaičius padid÷jo 18,7 tūkst. iki 636,3 tūkstančių.
Nuosekliai įgyvendindamas finansų gido koncepciją per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius savo klientams
pareng÷ konsultavimo programą DnB NORD finansinių poreikių piramid÷™ leidžiančią išsiaiškinti ir lanksčiai
reaguoti į klientų poreikius bei taupymo planą PINIGŲ FABRIKAS™ sudarantį galimybę klientams į taupymą
žvelgti ne kaip į vienkartinio uždarbio galimybę, bet kaip į daugiapakopį procesą, kurio tikslas – nuoseklus ir
saugus santaupų didinimas atsižvelgiant į individualius poreikius ir galimus ekonomin÷s pad÷ties pokyčius. Tam
buvo parengti šią koncepciją atitinkantys „3,6,36“ bei KREPŠINIO INDöLIO® taupymo ir investavimo planai.
Siūlydamas alternatyvią taupymo kryptį Bankas ir toliau aktyviai platino LR Vyriausyb÷s obligacijas individualiems
klientams.
Pirmąjį šių metų pusmetį Bankas pritaik÷ itin palankią kasdienių paslaugų kainodarą naujiems ir savo
atlyginimą pervedantiems į AB DnB NORD banką klientams. Atsižvelgdamas į skirtingo amžiaus tarpsnių
žmonių poreikius, pirmąjį šių metų pusmetį pareng÷ specialią programą senjorams naudotis Banko
paslaugomis palankesn÷mis už standartines sąlygomis. Laim÷jęs konkursą, Bankas yra pasirengęs teikti
paskolas studentams studijoms ir pragyvenimui vienomis iš geriausių sąlygų rinkoje.
Siekdamas, kad klientas gal÷tų patogiai naudotis įvairiomis paslaugomis banke, per pirmuosius šešis 2010-ųjų
m÷nesius AB DnB NORD bankas toliau tęs÷ bendradarbiavimą su UAB DK PZU Lietuva ir UAB DK PZU Lietuva
gyvyb÷s draudimas bendrov÷mis, o liepą prad÷jo AB ERGO Lietuva gyvyb÷s draudimas gyvyb÷s draudimo
produktų platinimą, kadangi 2009 m. gruodžio m÷nesį ERGO draudimo grup÷ sudar÷ sutartį su Vital Forsikring
ASA d÷l Vital Forsikring ASA filialo Lietuvoje Vital Life draudimo operacijų per÷mimo. Aktyviai platinant
draudimo paslaugas per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius virš 71 proc. naujų AB DnB NORD banko būsto
paskolų gav÷jų apsidraud÷ turto draudimu, virš 73 proc. naujų greitųjų vartojimo kreditų gav÷jų apsidraud÷
gyvyb÷s draudimu, o bendras apdraustų mok÷jimo kortelių skaičius viršijo 100 tūkst. VISA ir EC/MC GOLD
kortelių kelion÷s draudimo paslauga papildyta asmens civilin÷s atsakomyb÷s draudimu, o mok÷jimo kortelių
savininkams buvo pasiūlytas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
AB DnB NORD banko darbuotojai aktyviai dalyvavo SEPA (Single Euro Payments Area) projekto koordinavimo
komitete, kuris pareng÷ bei patvirtino šalies mok÷jimo priemonių per÷jimo prie SEPA standartų planą. Pilnai
įgyvendinus šį projektą bus galima pasinaudoti galimyb÷mis perduoti informaciją l÷šų gav÷jui bei papildomomis
garantijomis, kurias teikia SEPA sistema. Įgyvendindamas Mok÷jimo įstatymo reikalavimus, Banke buvo
patvirtintos naujos mok÷jimo paslaugų teikimo sąlygos kurios suteikia išsamesnę informaciją banko paslaugų
vartotojams. Įgyvendinant Mok÷jimo įstatymo reikalavimus buvo įdiegta nauja komunalinių mokesčių
posistem÷, kuri klientams suteikia detalesnę informaciją apie sumok÷tas įmokas.
Verslo bankininkyst÷
2010 m. pirmąjį pusmetį Bankas išlaik÷ stiprias pozicijas verslo bankininkyst÷s srityje išnaudodamas ilgalaikių
dalykiškų santykių su klientais teikiamus pranašumus, priimdamas greitus bei lanksčius sprendimus
atsižvelgiant į klientų poreikius pasikeitus šalies ekonominiam ciklui ir didindamas juridinių klientų skaičių, kuris
per šį laikotarpį padid÷jo 930 iki 54,5 tūkstančių. Vienas iš Banko tikslų verslo bankininkyst÷s srityje - būti
klientams finansų gidu, pasiruošusiu konsultuoti bei pasiūlyti finansinių produktų įvairovę ir geriausiai įmon÷s
poreikius atitinkančius sprendimus.
Prad÷jus ryšk÷ti ekonomikos stabilizacijos ženklams, pirmąjį 2010 m. pusmetį verslo aplinka tapo labiau
subalansuota, tačiau d÷l sumaž÷jusios vidaus paklausos, teisin÷s aplinkos neapibr÷žtumo ir l÷tai atsigaunančio
eksporto klientų rizika išliko aukšta. Tod÷l Bankui ir toliau atidžiai renkantis verslo segmentus suteikiant
finansavimą, sumaž÷jus ankstesniais metais suteiktų paskolų ir d÷l sudarytų specialiųjų atid÷jinių, Banko
paskolų portfelis verslo subjektams, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumaž÷jo 9,3 proc. iki 5,15 mlrd.
litų. 2010 m. pirmąjį pusmetį Banko paskolų portfelis viešajam ir su žem÷s ūkiu susijusiems sektoriams augo,
o kituose sektoriuose nežymiai maž÷jo siekiant mažinti rizikingų kreditų dalį paskolų portfelyje. Nuo 2010 metų
pradžios sumaž÷jo didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos bei transporto sektorių finansavimo apimtys, tačiau,
aktyviai siekiant pad÷ti klientams vykdyti įsipareigojimus ir žymiai padidinus kreditų restruktūrizavimo
efektyvumą, buvo pastebima tam tikra stabilizacija nekilnojamojo turto paskolų ir išperkamosios nuomos
portfeliuose.
Did÷jant klientų skaičiui ir išaugus ūkio subjektų l÷šoms banko sąskaitose, per šių metų pirmąjį pusmetį ūkio
subjektų ind÷lių portfelis Banke padid÷jo 619,4 mln. litų ir 2010 m. birželio 30 d. sudar÷ 1,9 mlrd. litų. Tokiam
sparčiam ind÷lių portfelio augimui tur÷jo ir sezoniškumo faktorius, teigiamai įtakojęs įplaukas į valdžios
institucijų bei valstyb÷s ir savivaldybių įmonių sąskaitas.
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AB DnB NORD bankas nuosekliai skyr÷ daug d÷mesį smulkaus ir vidutinio verslo įmon÷ms (SVV) siūlydamas
specialius paslaugų paketus jau veikiančioms ir naujai steigiamoms bendrov÷ms. Nor÷damas suteikti daugiau
galimybių šalies verslui AB DnB NORD bankas ir toliau s÷kmingai bendradarbiaudamas su UAB „Žem÷s ūkio
paskolų garantijos fondas“ skolino l÷šas palankiomis sąlygomis iki septynerių metų terminui. 2010 m. Bankas toliau
aktyviai tęs÷ bendradarbiavimą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir buvo viena iš aktyviausių kredito institucijų,
išduodančių kreditus su šių valstybinių institucijų garantijomis. Pirmąjį 2010-ųjų metų pusmetį Banko
bendradarbiavimui su SVV teigiamos įtakos tur÷jo efektyvaus pardavimo valdymo ir kontrol÷s proceso SMART
įgyvendinimo metu įdiegtas naujas klientų segmentavimas ir asmeninių vadybininkų priskyrimas kiekvienam
klientui.
Pirmąjį 2010 m. pusmetį AB DnB NORD bankas pasiraš÷ bendradarbiavimo sutartį su UAB "Litagros prekyba".
Tai palengvino kreditavimo sąlygas ūkininkams, žem÷s ūkio bendrov÷ms bei įmon÷ms perkančioms bendrov÷s
produkciją. Šios naujov÷s rinkoje didžiausias privalumas yra tas, kad žemdirbiai užsitikrina beprocentinį
finansavimą neužstatant turto, nes kreditų grąžinimą garantuoja UAB "Žem÷s ūkio paskolų garantijų fondas", o
palūkanas Bankui sumoka UAB "Litagros prekyba".
Bankas kartu su antrin÷mis lizingo bei investicijų valdymo įmon÷mis teik÷ verslo klientams įvairiapusius
sprendimus, atitinkančius įmonių skolinimosi, investavimo ir atsiskaitymų poreikius. Buvo teikiami naudingi
pasiūlymai ne tik verslui, bet ir verslo klientų darbuotojams.
Investicin÷ bankininkyst÷
AB DnB NORD banko investicin÷s bankininkyst÷s veikla apima prekybą vertybiniais popieriais, Banko likvidumo
valdymą, Banko ir jo dukterinių įmonių finansavimo organizavimą, tarpininkavimą klientams kapitalo, pinigų ir
valiutų rinkose, l÷šų skolinimą vertybinių popierių operacijoms finansuoti, bendrų ir individualių finansinių
sprendimų, tarp jų – struktūrizuotų produktų ir išvestinių finansinių priemonių paslaugų, siūlymą privatiems
klientams ir įmon÷ms, taip pat įmonių finansų paslaugas, įskaitant klientų konsultavimą, vykdant įmonių
įsigijimų ir susijungimų sandorius, kapitalo pritraukimo projektus ir pan.
2010 m. pirmąjį pusmetį AB DnB NORD bankas buvo vienas didžiausių skolos vertybinių popierių leid÷jas
Lietuvos rinkoje. 2010 m. birželio 30 d. bendra Banko išleistų skolos vertybinių popierių nominali vert÷ sudar÷
636,2 mln. litų, iš jų – 287 mln. litų nominalios vert÷s su akcijų rinkų indeksais ir žaliavų kainomis susietos
obligacijos.
Pirmąjį 2010 m. pusmetį prekyba fiksuotų palūkanų finansin÷mis priemon÷mis buvo pagrindinis veiksnys l÷męs
pelningumą investicin÷s bankininkyst÷s srityje. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos iš prekybos
išvestin÷mis finansin÷mis priemon÷mis per pirmuosius šešis 2010-ųjų m÷nesius buvo mažesn÷s d÷l išaugusio
pasitik÷jimo Baltijos šalių valiuta.
Pl÷sdamas finansinių paslaugų įvairovę 2010 m. geguž÷s m÷n. AB DnB NORD Bankas įdieg÷ automatizuotą
interaktyvią prekybos finansin÷mis priemon÷mis platformą DnB NORD Trade, kuri klientams suteik÷ galimybę
prekiauti įvairiomis paprastomis bei išvestin÷mis finansin÷mis priemon÷mis pasaulio rinkose ir tuo pat metu
pasinaudojant vietinio banko teikiamais konkurenciniais privalumais.
12. Informacija apie dukterines įmones
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankui priklaus÷ šios dukterin÷s bendrov÷s UAB DnB NORD investicijų
valdymas, UAB DnB NORD lizingas, UAB DnB NORD būstas, UAB Intractus ir UAB„G÷luž÷s projektai.
UAB DnB NORD investicijų valdymas
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data ir vieta
Įmon÷s kodas
Registruotos ir faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeriai
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas
Leidimo verstis valdymo įmon÷s veikla numeris

UAB DnB NORD investicijų valdymas
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2003 m. rugpjūčio 19 d. įregistruota Valstyb÷s
įmon÷je Registrų centras
226299280
J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika
(8-5) 2393 567, (8-5) 2393 773
(8-5) 2393 473
investicija@dnbnord.lt
www.dnbnord.lt
VĮK –003

UAB DnB NORD investicijų valdymas specializuojasi pensijų bei investicinių fondų valdyme.
Tai trečia pagal valdomo turto apimtį investicijų valdymo įmon÷ Lietuvoje. UAB DnB NORD investicijų valdymas
valdomas turtas per 2010 metų pirmąjį pusmetį padid÷jo 18,45 mln. litų arba 5,5 procentų iki 353,5 mln. litų.
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Turtas did÷jo d÷l augančios fondų vert÷s, padid÷jusio valdomų fondų portfelio instituciniams klientams, taip pat
d÷l pervedimų į II pakopos pensijų fondus.
2010 m. birželio 30 d. UAB DnB NORD investicijų valdymas vald÷ tris II pakopos fondus, du III pakopos
pensijų fondus ir du investicinius fondus.
UAB DnB NORD investicijų valdymas taip pat teik÷ investicinio portfelio valdymo paslaugas UADGB PZU
Lietuva. Vienos iš aktyviausių gyvyb÷s draudimo įmonių Lietuvoje investicinis portfelis per 2010 m. pirmąjį
pusmetį padid÷jo 13,2 proc. iki 16,2 mln. litų. Pagal sutartį UAB DnB NORD investicijų valdymas yra įkūręs ir
valdo septynis skirtingų strategijų fondus.
Valdomų fondų veiklos rezultatai per 2010 m. pirmąjį pusmetį:

Fondas

Akcijų
dalis, %

DnB NORD pensija 1
Pinigų rinkos fondas
DnB NORD pensija 2

0%
<25%

DnB NORD pensija 3
Papildoma pensija
Akcijų fondų fondas
Papildoma pensija 100

+2,84%

Lyginamojo indekso
pokytis nuo metų
pradžios
+0,77%

+2,79%

+0,30%

+3,51%

+1,01%

Faktinis prieaugis
nuo metų pradžios

<50%

100%

+4,39%

+1,25%

+4,05%

+1,25%

+4,81%
+3,84%

+1,73%
+1,73%

Visų UAB DnB NORD Investicijų valdymas valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklos rezultatas ataskaitiniais
metais viršijo pasirinktų lyginamųjų indeksų rezultatus.
Tarptautin÷ investicinių rinkos tyrimų agentūra „Morningstar, Inc.“ DnB NORD pinigų rinkos fondui 2009
metais suteik÷ aukščiausią 5 žvaigždučių reitingą, DnB NORD akcijų fondų fondui – aukštą 4 žvaigždučių
reitingą. Ataskaitiniu laikotarpiu fondams suteikti reitingai nepakito. Šie vertinimai suteikiami pagal vertinamų
fondų veiklos rezultatus, investicijų portfelį ir išlaidas. DnB NORD Pinigų rinkos fondas daugiausiai investuoja į
trumpalaikes vyriausybių, bankų ir bendrovių obligacijas bei ind÷lius. Tai mažos rizikos fondas, o jį valdant
laikomasi nuostatos vengti valiutos rizikos - daugiausia investuojama eurais ir litais.
Ataskaitinio laikotarpio metu įvyko svarbus įvykis – Lietuvos Respublikos Seimas paliko galioti sumažintus
Sodros pervedamos ir privačiai kaupiamos II pensijų pakopos tarifus privatiems pensijų fondų dalyviams tol,
kol nepasibaigs taip vadinama „ypatinga pad÷tis“ valstyb÷je ir atsiras finansin÷s galimyb÷s šį tarifą atstatyti iki
anksčiau planuoto dydžio. Toks sprendimas tur÷s neigiamos įtakos pensijų fonduose l÷šas kaupiantiems fondų
dalyviams ir II pakopos pensijų fondų pajamoms.
UAB DnB NORD lizingas
Pavadinimas

UAB DnB NORD lizingas

Teisin÷ forma

Uždaroji akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta

1998 m. kovo 06 d. įregistruota Valstyb÷s įmon÷je Registrų
centras

Įmon÷s kodas

124385737

Registruotos buvein÷s adresas

Žalgirio g. 92, Vilnius, Lietuvos Respublika

Faktin÷s buvein÷s adresas

Vilniaus g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

(8 5) 2393 030

Fakso numeris

(8 5) 2393 031

Elektroninio pašto adresas

lizingas@dnbnord.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnbnordlizingas.lt

Nors per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius išryšk÷jo pirmieji šalies ekonomikos nuosmukio stabilizacijos
ženklai, d÷l žymiai sumaž÷jusio vidaus vartojimo lizingo rinka, palyginti su 2009 m. antruoju pusmečiu, toliau
trauk÷si.
UAB DnB NORD Lizingas pardavimo apimtys, atsižvelgiant į tendencijas rinkoje, atitiko 2009 m. antrojo
pusmečio lygį. D÷l situacijos rinkoje UAB DnB NORD lizingas, finansuojančios transporto priemonių, įrangos ir
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nekilnojamojo turto įsigijimą, portfelis prieš atid÷jinius per 2010 m. pirmąjį pusmetį sumaž÷jo 14,7 proc. iki
550 mln. litų. 2010 m. birželio 30 d. bendrov÷s rinkos dalis siek÷ 7,55 proc.
Reaguodamas į rinkos tendencijas UAB DnB NORD Lizingas 2010 m. pirmąjį pusmetį pagrindinį d÷mesį skyr÷
portfelio kokyb÷s gerinimui bei kreditavimo rizikos valdymui, o atsižvelgiant į ateities perspektyvas ir klientų
aptarnavimo kokyb÷s tobulinimui bei klientų aptarnavimo galimybių pl÷trai.
UAB DnB NORD Lizingas paslaugos teikiamos visame AB DnB NORD Banko tinkle, taip užtikrinant paslaugų
prieinamumą ir patogumą klientams visoje Lietuvoje.

UAB DnB NORD būstas
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

UAB DnB NORD būstas
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2007 m. sausio 10 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų centras
300631876
J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
Švitrigailos 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuvos Respublika
(8-5) 2499 277
(8-5) 2499 276
info@dnbnordbustas.lt
www.dnbnordbustas.lt

UAB DnB NORD būstas užsiima tarpininkavimo paslaugų teikimu nekilnojamojo turto rinkoje. Bendrov÷ taip pat
parduoda frančizę nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷ms bei asmenims vykdantiems individualią veiklą.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje UAB DnB NORD būstas ir jos atstovai vykd÷ veiklą Vilniuje, Kaune,
Klaip÷doje, Mažeikų, Akmen÷s ir Skuodo rajonuose. Nepaisant Lietuvos nekilnojamojo turto rinką ap÷musio
sąstingio, per ataskaitinį laikotarpį UAB DnB NORD būstas išliko didžiausia naujos statybos būsto pasiūlą
rinkoje siūlančia bendrove, pagal bendrą nekilnojamojo turto objektų pasiūlą įsitvirtinusi tarp didžiausių
tarpininkavimo įmonių Lietuvoje.
Siekdama užtikrinti veiklą optimaliomis sąnaudomis, UAB DnB NORD būstas ir toliau daug d÷mesio skiria
frančiz÷s pl÷trai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal frančiz÷s sutartis UAB DnB NORD būsto vardu
paslaugas teik÷ dvi nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷s ir trylika individualią veiklą vykdančių brokerių.
UAB Intractus
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

UAB Intractus
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2009 m. rugpjūčio 20 d. Valstyb÷s įmon÷je
Registrų centras
302424698
J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
(+370 5) 2393 514
(+370 5) 2393 421
per.skisaker@dnbnord.lt
-

Dukterin÷s bendrov÷s UAB Intractus teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. UAB Intractus visos akcijos
priklauso AB DnB NORD bankui. Bendrov÷s tikslas – efektyvus nekilnojamojo turto valdymas. Bendrov÷
numato vykdyti veiklas susijusias su iš Banko perimto nekilnojamojo turto valdymu, t.y., jo įsigijimu, nuoma,
pardavimu ar jo vystymu.
2010 m. birželio 30d. bendrov÷s nuosavyb÷s teise valdomo turto vert÷ sudar÷ 404 tūkst. litų.
Pagrindinis d÷mesys per 2010 m. pirmąjį pusmetį skirtas potencialaus portfelio analizei, veiklos strategijos
formavimui.

14 puslapis iš 28

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

UAB G÷luž÷s projektai
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data

UAB G÷luž÷s projektai
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2005 m. rugpjūčio 05 d. Valstyb÷s įmon÷je
Registrų centras
300135524
Lvovo g.25, LT-09320 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
Lvovo g.25, LT-09320 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
(+370 5) 2102 130
(+370 5) 2102 131
-

Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

Dukterin÷s bendrov÷s UAB G÷luž÷s projektai teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. 2010 m. birželio 3 dieną
AB DnB NORD bankas įsigijo 100 proc. UAB „G÷luž÷s projektai“ paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių tiek pat
balsų bendrov÷s visuotiniame akcininkų susirinkime, efektyvaus turto valdymo tikslu, tokiu būdu užtikrindamas
savo, kaip kreditoriaus, interesus.
2010 m. birželio 30 d. bendrov÷s balansinis turtas sudar÷ 15,3 mln. litų, bendrov÷ nuosavyb÷s teise vald÷
vieną sklypą. Pranešimo rengimo metu vyko aukščiau min÷to turto administravimo perdavimo procesas Banko
dukterinei bendrovei UAB Intractus.
13. Rizikų valdymas ir skolinimosi reitingai
Rizikos valdymo AB DnB NORD banke tikslas – konservatyviai valdant rizikas, akcininkams užtikrinti
pakankamą nuosavyb÷s grąžą.
Su rizika susijusi Banko ir Grup÷s veikla buvo griežtai ribojama taikant limitų sistemą. Apribojimai nustatomi ir
jų priežiūra vykdoma centralizuotai, grup÷s lygmenyje. Pagrindinis rizikos valdymo principas – atskirti visų
rūšių rizikos kontrol÷s funkciją nuo rizikos prisi÷mimo, t.y. nuo struktūrinių padalinių, tiesiogiai bendraujančių
su klientais.
AB DnB NORD bankas vertina ir valdo kredito, likvidumo, rinkos (palūkanų normos, užsienio valiutos kurso,
nuosavyb÷s vertybinių popierių kainos), operacinę ir kitas finansines rizikas, su kuriomis susiduria vykdydamas
veiklą. Banko rizikų struktūroje vyrauja kredito rizika. Išsami informacija apie finansinių rizikų vertinimą ir
valdymą yra pateikta AB DnB NORD banko 2009 m. finansin÷s atskaitomyb÷s skirsnyje „Finansinių rizikų
valdymas“. Per ataskaitinį laikotarpį rizikų valdymo principai nesikeit÷, tačiau pats valdymas buvo
griežtinamas, įvertinus neigiamą ekonominio nuosmukio poveikį.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo toliau tobulinami kredito rizikos valdymo ir vertinimo procesai, siekiant ateityje
kapitalo poreikį kredito rizikai skaičiuoti naudojant pažangesnius metodus.
Laikydamasis tinkamos rizikų valdymo politikos bei teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų per ataskaitinį
laikotarpį Bankas vykd÷ visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus ir jam nebuvo
taikytos jokios poveikio priemon÷s.
2010 m. birželio 30 d. tarptautin÷s Fitch Ratings agentūros AB DnB NORD bankui suteiktas ilgalaikio
skolinimosi reitingo įvertinimas buvo „A“ (perspektyva stabili), trumpalaikio skolinimosi reitingo „F1“,
individualaus reitingo „D/E“ ir paramos reitingo „1”.

Reitingų agentūra

Ilgalaikio skolinimosi
reitingas/
perspektyva

Trumpalaikio
skolinimosi
Reitingas

Paramos
reitingas

Individualus
reitingas

„Fitch Ratings“

A / stabili

F1

1

D/E

Bankui suteikto ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyva buvo peržiūr÷ta iš neigiamos į stabilią kovo 8 d. po
to, kai agentūra pagerino Lietuvos Respublikai suteiktą ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą iki BBB
(perspektyva stabili).
14. Pl÷tros strategija ir planai
Grup÷s strategija ir planai 2010-iesiems metams skelbti metų pradžioje nesikeičia, pratęsiant galutinį vieningos
IT sistemos įdiegimo ir migracijos terminą iki 2011 m. Artąjį 2010 m. pusmetį AB DnB NORD Bankas numato
toliau pl÷toti efektyvią universalios bankininkyst÷s veiklą, pasitelkiant esamus konkurencinius pranašumus
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tokius kaip operatyvų sprendimų pri÷mimo procesą, Finansų gido koncepciją, į klientą kaip į esminę vertybę
orientuotą požiūrį, visą šalį apimantį klientų aptarnavimo tinklą bei pakankamą dydį masto ekonomijai vystant
produktų pl÷trą, o taip pat veiksmingą pagrindin÷s buvein÷s, tiesiogiai su klientais nedirbančių (back–office), ir
rizikų valdymo padalinių darbą. Antrąjį 2010 m. pusmetį AB DnB NORD Bankas ir toliau ketina daug d÷mesio
skirti pagrindiniams strateginiams tikslams: sąnaudų valdymui, kreditų rizikos valdymui ir esamos pad÷ties
rinkoje išlaikymui. Išsami Grup÷s pl÷tros strategija ir planai 2010 m. metams pateikti 2009 m. Grup÷s
metiniame pranešime.
15. Investicijos
Šios ataskaitos parengimo metu Emitentas netur÷jo suplanuotų investicijų į ilgalaikį, materialųjį ar
nematerialųjį turtą, kurių suma sudarytų daugiau kaip 10 proc. Emitento įstatinio kapitalo.
16. Emitento valdymas
Emitento įstatai numato, kad Emitento organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, steb÷tojų taryba, valdyba
ir administracijos vadovas (prezidentas).
Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas:
•
keičia Emitento įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
•
renka Steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
•
atšaukia Steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
•
renka ir atšaukia audito įmonę, nustato audito paslaugų apmok÷jimo sąlygas;
•
tvirtina metinę Emitento finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
•
nustato Emitento išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
•
priima sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;:
•
priima sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Emitento akcijų
ar konvertuojamųjų obligacijų;
•
priima sprendimą konvertuoti Emitento vienos klas÷s akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
•
priima sprendimą d÷l pelno (nuostolių) paskirstymo;
•
priima sprendimą d÷l rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
•
priima sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
•
priima sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
•
priima sprendimą Emitentui įsigyti savų akcijų;
•
priima sprendimą d÷l Emitento reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo
sąlygas;
•
priima sprendimą pertvarkyti Emitentą;
•
priima sprendimą likviduoti Emitentą, atšaukti Emitento likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
•
renka ir atšaukia Emitento likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal įstatymus ir įstatus tai n÷ra priskirta
kitų Emitento organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai n÷ra Emitento valdymo organų funkcijos. Visuotinis
akcininkų susirinkimas neturi teis÷s pavesti kitiems Emitento organams spręsti jo kompetencijai priskirtų
klausimų.
Emitento steb÷tojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Emitento veiklos priežiūrą. Steb÷tojų
tarybai vadovauja jos pirmininkas. Steb÷tojų tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Renkant steb÷tojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų
skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų steb÷tojų tarybos narių skaičiaus sandaugai.
Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę
kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų steb÷tojų taryboje, rengiamas
pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių
kandidatų. Steb÷tojų taryba renkama 4 metams. Steb÷tojų taryba:
•
renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, teikia valdybai siūlymus d÷l valdybos pirmininko
kandidatūros. Nustatant valdybos narių, užimančių kitas pareigas Banke, prezidento ir jo pavaduotojų
atlyginimus bei kitas darbo sutarties sąlygas turi būti gautas išankstinis Steb÷tojų tarybos pritarimas. Jei
Bankas dirba nuostolingai, steb÷tojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
•
prižiūri valdybos ir prezidento veiklą;
•
priima Steb÷tojų tarybos darbo reglamentą;
•
tvirtina Emitento veiklos planus;
•
užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrol÷s sistema;
•
pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus d÷l Emitento veiklos strategijos,
Emitento metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Emitento veiklos
ataskaitos, taip pat Emitento valdybos bei prezidento veiklos;
•
tvirtina paskolų teikimo politiką ir nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus steb÷tojų
tarybai, tvarką;
•
teikia siūlymus Emitento valdybai ir prezidentui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir
kitiems teis÷s aktams, Emitento įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
•
nustato sandorius ir sprendimus, kurių sudarymui ar įgyvendinimui Emitento valdymo organai turi gauti
steb÷tojų tarybos pritarimą;
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•

•

priima sprendimus, priskirtus steb÷tojų tarybos kompetencijai pagal steb÷tojų tarybos patvirtintas tvarkas,
kurias pagal įstatymus, Emitento įstatus ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus privalo priimti
steb÷tojų taryba;
svarsto ar sprendžia kitus klausimus, kuriuos pagal įstatymus ir Emitento įstatus, taip pat visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimus turi svarstyti ar spręsti steb÷tojų taryba.

Emitento valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 6 nariai. Valdybą renka steb÷tojų taryba 4
metams. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne v÷liau kaip prieš 14 dienų raštu
įsp÷jęs Emitentą. Valdyba svarsto ir tvirtina:
•
Emitento valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
•
pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
•
Emitento filialų, atstovybių ir kitų atskirų Emitento padalinių nuostatus;
•
Emitento paskolų suteikimo tvarką, vadovaudamasi steb÷tojų tarybos patvirtinta paskolų teikimo politika;
•
Emitento garantijų ir laidavimų bei kitų įsipareigojimų prisi÷mimo tvarką;
•
paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų nurašymo tvarką;
•
Banko paskolų komiteto ir rizikų valdymo komiteto nuostatus.
Valdyba renka (skiria) ir atšaukia prezidentą ir jo pavaduotojus. Valdyba nustato prezidento atlyginimą, kitas
darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba nustato
informaciją, kuri laikoma Banko komercine paslaptimi. Valdyba priima:
•
sprendimus Emitentui tapti kitų juridinių asmenų steig÷ju, dalyviu;
•
sprendimus steigti Emitento filialus, atstovybes ir kitus atskirus Emitento padalinius bei nutraukti jų veiklą;
•
sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo,
investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
•
sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įkeitimo
ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
•
sprendimus d÷l kitų asmenų prievolių, kurių suma didesn÷ kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo, įvykdymo
laidavimo ar garantavimo;
•
sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Emitento įstatinio kapitalo;
•
sprendimus išleisti nekonvertuojamąsias obligacijas;
•
valdybos darbo reglamentą;
•
sprendimus kitais klausimais, kuriuos pagal įstatymus, Emitento įstatus turi svarstyti ar spręsti valdyba.
Valdyba nustato:
•
Emitento akcijų emisijos sąlygas;
•
Emitento obligacijų išleidimo tvarką. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą d÷l
konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, valdyba turi teisę nustatyti papildomas jų išleidimo sąlygas bei
tvirtinti obligacijų pasirašymo sutartis, kurias turi teisę pasirašyti prezidentas arba jo įgaliotas asmuo;
•
pri÷mimo į Banką dirbti tvarką ir atvejus, kada darbuotojai į Banką priimami Valdybai pritarus.
Valdyba vykdo visuotinio akcininkų susirinkimo ir steb÷tojų tarybos priimtus sprendimus. Valdyba analizuoja ir
vertina prezidento pateiktą medžiagą apie:
•
Emitento veiklos strategijos įgyvendinimą;
•
Emitento veiklos organizavimą;
•
Emitento finansinę būklę;
•
ūkin÷s veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos
duomenis.
Valdyba analizuoja, vertina Emitento metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s projektą bei pelno (nuostolių)
paskirstymo projektą ir kartu su Emitento metiniu pranešimu teikia juos steb÷tojų tarybai bei visuotiniam
akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Banke taikomus materialiojo turto nusid÷v÷jimo ir nematerialiojo turto
amortizacijos skaičiavimo metodus.
Emitento prezidentas yra vienasmenis Emitento valdymo organas. Emitento prezidentas:
•
organizuoja kasdieninę Banko veiklą;
•
priima į darbą ir atleidžia Banko darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir
skiria nuobaudas;
•
nustato Banke taikomus turto nusid÷v÷jimo skaičiavimo normatyvus;
•
be atskiro įgaliojimo atstovauja Bankui santykiuose su kitais asmenimis, teisme bei arbitraže;
•
išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Banką bei prokūras;
•
leidžia įsakymus;
•
atlieka kitus veiksmus, reikalingus jo funkcijoms vykdyti, Banko organų sprendimams įgyvendinti bei
Banko veiklai užtikrinti.
Prezidentas atsako už:
•
Emitento veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
•
metin÷s finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą;
•
sutarties su audito įmone sudarymą;
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•
•
•
•
•
•
•

informacijos ir dokumentų pateikimą visuotinam akcininkų susirinkimui, steb÷tojų tarybai ir valdybai
įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
Emitento dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių
depozitoriumui;
įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatytos informacijos viešą paskelbimą Emitento įstatuose nurodytame
dienraštyje;
informacijos pateikimą akcininkams;
Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
kitų įstatymuose bei teis÷s aktuose, šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytų
pareigų vykdymą.

Prezidentas veikia Emitento vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus išimtis nustatytas
Emitento įstatuose ar Emitento organų sprendimuose.

17. Steb÷tojų taryba ir valdyba
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko steb÷tojų tarybą sudar÷ septyni nariai. Šios steb÷tojų tarybos
kadencija baigiasi 2014 m. kovo 18 d.
2010 m. vasario 17 d. neeiliniame akcininkų susirinkime buvo išrinkti nauji tarybos nariai – Cord Friedrich
Konrad Meyer, Andris Ozolinš, Jekaterina Titarenko ir Margrethe Melbye Gronn, kurie pakeit÷ atsistatydinusius
Jarle Mortensen, Andreas Fichelscher ir Juergen Machalett.
2010 m. kovo 18 d. vienintelio Banko akcininko sprendimu visi steb÷tojų tarybos nariai buvo perrinkti naujai
ketverių metų kadencijai.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko penki steb÷tojų tarybos pos÷džiai.
Duomenys apie kiekvieno Banko steb÷tojų tarybos nario, pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir
reikšmingą valdymo kompetenciją ir patirtį:

Vardas,
Pavard÷

Pareigos

Informacija apie
kadencijos pradžią ir
pabaigą
Pradžia

Thomas Stephan
Buerkle

Torstein Hagen

Tony Samuelsen

Tarybos
pirmininkas

Tarybos
pirmininko
pavaduotoj
as

Tarybos
narys

2010-03-18

2010-03-18

2010-03-18

Išsilavinimas

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

Pabaiga

2014-03-18

Berlyno
universitetas,
Ekonomikos
mokslų
magistras

AB bankas „NORD/LB
Lietuva“ banko prezidentas
(administracijos vadovas) ir
valdybos pirmininkas (20022005); Norddeutsche
Landesbank vykdantysis vice
prezidentas ir generalinis
direktorius (2006-2009);
Bank DnB NORD AS, Danija,
grup÷s prezidentas (nuo
2009-02-01)

2014-03-18

Oslo verslo ir
ekonomikos
mokykla,
verslo
bakalauras;
Pietų
Floridos
universitetas, verslo
magistras

DnB NOR įvairios pareigos
(1994-2000);
NTNA INTERNATIONAL
MGMT, konsultantas (20002002);
NORD/LB, atstovas (20022005);
DnB NORD, kreditų vadovas
(nuo 2005).

2014-03-18

Norvegijos
ekonomikos ir
verslo administravimo
mokykla,
ekonomikos ir
verslo
administravimo diplomas

DnB NOR, Niujorkas, vadovas
(1995-1998); DnB NOR,
Londonas, vadovas (20002005); DnB NORD A/S, vyr.
finansininkas (2006-2008);
DnB NOR prezidento
pavaduotojas (nuo 2008)
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Cord Friedrich
Konrad Meyer

Andris Ozolinš

Jekaterina
Titarenko

Margrethe
Melbye Gronn

Tarybos
narys

Tarybos
narys

2010-03-18

2010-03-18

2014-03-18

Miuncheno
universitetas,
teis÷s
diplomas

NORD/LB banko stambių
verslo klientų departamentas
(1999-2005), Bank DnB
NORD Polska A.S. valdybos
narys (2005-2008), NORD/LB
Grup÷s pl÷tros departamentas
(nuo 2008)

2014-03-18

Latvijos
universitetas,
politikos
mokslų
magistras;
Rygos
technikos
universiteto
Rygos verslo
mokykla,
verslo
administravimo magistras

AS DnB NORD banka (Latvija)
valdybos narys, valdybos
pirmininko pavaduotojas
(1999-2003); AS DnB NORD
banka (Latvija) valdybos
pirmininkas ir prezidentas
(nuo 2004)

VU, socialinių
mokslų
daktar÷;
Tarybos
nar÷

Tarybos
nar÷

2010-03-18

2010-03-18

2014-03-18

2014-03-18

VU,
ekonomikos
magistr÷,
bankininkyst÷

Oslo
universitetas,
filosofijos
diplomas;
Norvegijos
vadybos
mokykla,
verslo
administravimo magistr÷.

Lietuvos bankas, Bankų
priežiūros departamento
Kredito įstaigų inspektavimo
skyrius, ekonomist÷,
vyriausioji ekonomist÷ (19952001); Lietuvos bankas,
Kreditų įstaigų priežiūros
departamento Finansin÷s
veiklos vertinimo skyriaus
Bankų finansin÷s veiklos
analiz÷s poskyrio viršinink÷
(2001-2002);
Lietuvos bankas, Finansin÷s
veiklos vertinimo skyriaus
viršininko pavaduotoja (20022003); AB DnB NORD bankas,
Finansinių rizikų
departamento vadov÷ (20032006).

DnB NOR bankas, viceprezident÷ ir vyresnioji viceprezident÷ (2001-2010);
Bank DnB NORD grup÷s
vyriausioji operacijų
pareigūn÷ (nuo 2010)

Nuo 2010 m. vasario 1 d. AB DnB NORD banko valdybos nariu ir prezidento pavaduotoju paskirtas Ramūnas
Abazorius, kai 2009 m. gruodžio 3 d. Dr. Jekaterina Titarenko, paskyrus ją DnB NORD bankų grup÷s
vyriausiąja finansų pareigūne, atsistatydino iš Banko valdybos nar÷s ir prezidento pavaduotojos pareigų.
2010 m. kovo 18 d. AB DnB NORD banko steb÷tojų taryba perrinko visus valdybos narius naujai ketverių metų
kadencijai.
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko valdybą sudar÷ šeši nariai. Visi valdybos nariai yra skiriami iki
steb÷tojų tarybos kadencijos pabaigos. Dabartin÷ valdybos kadencija baigiasi 2014 m. kovo 18 d.
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Duomenys apie kiekvieno Banko valdybos nario, pareigas, kadencijos pradžią ir pabaigą, išsilavinimą ir
reikšmingą valdymo kompetenciją ir patirtį:

Vardas,
Pavard÷

Pareigos

Informacija apie
kadencijos pradžią ir
pabaigą
Pradžia

Werner Heinz
Schilli

Dr. Vygintas
Bubnys

Išsilavinimas

Pabaiga

Valdybos
pirmininkas,
prezidentas

2010-03-18

2014-03-18

Vokietijos
taupomųjų
bankų
akademija,
Taupomųjų
bankų verslo
vadybos
diplomas

Valdybos
pirmininko
pavaduotojas,
prezidento
pavaduotojas

2010-03-18

2014-03-18

VU, socialinių
mokslų daktaras,
ekonomistasmatematikas

Gundars
Andžans

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2010-03-18

2014-03-18

Rygos technikos
universitetas,
diplomuotas
inžinieriusmatematikas

Ramūnas
Abazorius

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2010-03-18

2014-03-18

Vilniaus
universitetas,
finansų
magistras

Fredrik J. Borch

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2010-03-18

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

2014-03-18

Troms÷s
universitetas
(Norvegija),
Jūrinių studijų
bakalauras

Frankfurto prie Oderio
taupomojo banko
valdybos pirmininkas
(1991-2001);
Taupomųjų bankų ir
Taupomųjų bankų
asociacijos samdomas
konsultantas (20012002);
AB bankas “NORD/LB
Lietuva”, valdybos narys
(2002-2005).
AB Lietuvos taupomasis
bankas, Banko valdybos
pirmininkas (1991 –
1997);
FMĮ “Balticum
Managament”, patar÷jas,
direktoriaus
pavaduotojas, direktorius
(1997-2000)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Valdybos
pirmininko patar÷jas
(2000-2002).
UAB DATI, Ryga,
centrin÷s ir vakarų
Europos regiono
direktorius (nuo 2002);
SIA DATISENS, Ryga,
generalinis direktorius
(2000-2003);
UAB DATI, Ryga projektų
vadovas (1995-2000);
DnB NORD Banka
(Latvija), valdybos narys.
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, aktyvų ir pasyvų
valdymo grup÷s vadovas
(1999-2001); AB Lietuvos
žem÷s ūkio bankas,
Finansinių rizikų
departamento Aktyvų ir
pasyvų valdymo skyriaus
vadovas (2001-2003);
NORD/LB Finansinių rizikų
departamento Kredito
rizikos skyriaus vadovas
(2003-2004); DnB NORD
bankas Kontrol÷s
departamento vadovas
(2004-2010)
Den Norske Bank ASA,
sąskaitų vadybininkas
(2000 – 2004); Nordea
bank Norge AS, banko
vadovas (2004 - 2006);
DnB NOR bank ASA,
sąskaitų
vadybininkas/banko
vadovo pavaduotojas
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(2006-2009)

Šarūnas
Nedzinskas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

VU, ekonomisto
diplomas,
2010-03-18

2014-03-18

Vytauto Didžiojo
universitetas,
Vadybos ir verslo
administravimo
magistras

AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Maklerių skyriaus
vadovas, Depozitų ir
kredito departamento
direktoriaus
pavaduotojas, Kredito
departamento direktorius,
valdybos narys (19941997); AB bankas Hermis,
Valdybos pirmininko
pavaduotojas (19982000); SEB Vilniaus
bankas, Verslo pl÷tros
departamento direktorius,
Finansinių institucijų
departamento direktorius,
Specialiųjų paskolų
departamento direktorius
(2000-2003); UAB
Švyturys – Utenos alus,
Pardavimo direktorius
(2003-2004); AB Lietuvos
draudimas, valdybos
narys, Verslo ir rizikos
departamento direktorius
(2004-2007); AB FMĮ
Finasta, direktorius,
valdybos pirmininkas
(2007-2008)

Banko steb÷tojų tarybos ir valdybos nariai n÷ra įsigiję Emitento akcijų.
Banko steb÷tojų tarybos, valdybos ir administravimo organų nariai neturi tarpusavio šeimyninių ryšių.
Banko steb÷tojų tarybos, valdybos ir administravimo organų nariai neturi teistumo už klastojimo nusikaltimus,
jokios reguliavimo institucijos jiems per pastaruosius penkerius metus n÷ra pateikusios oficialių viešų kaltinimų
ar pritaikiusios sankcijų, teismas n÷ra uždraudęs eiti Banko administravimo, valdymo ar priežiūros organų
nario pareigas arba eiti vadovaujamas pareigas arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.
Emitento steb÷tojų tarybos, valdybos, administravimo organų nariai neturi interesų konfliktų tarp jų pareigų
Emitentui ir privačių interesų ir/arba kitų pareigų. Emitentas n÷ra sudaręs sandorių su min÷tais asmenimis
nebūdingų jo pagrindinei veiklai.
Papildoma informacija apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką:
Werner Heinz Schilli (valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas) - baig÷ Vokietijos taupomųjų bankų
akademiją, taupomųjų bankų verslo valdymo diplomas. Bankų sektoriuje prad÷jo dirbti 1970 m., AB DnB
NORD banke dirba nuo 2002 m., Banko prezidento pareigose dirba nuo 2005 m. gruodžio 31 d.
Ankstesn÷s darboviet÷s:
Eseno taupomasis bankas, dirbo įvairiose pareigose (1973-1991 m.);
Frankfurto prie Oderio taupomojo banko valdybos pirmininkas (1991-2001 m.);
Schilli Consulting GmbH, konsultantas (2001-2002 m.); Schilli Consulting BmbH, direktorius (2004 m.);
AB bankas NORD/LB Lietuva, Valdybos narys (2002 -2005 m.).
Werner Heinz Schilli n÷ra įsigijęs Emitento akcijų.
Jurgita Šaučiūnien÷ (vyriausioji buhalter÷, Apskaitos departamento vadov÷) - Vilniaus Universitetas,
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Apskaitos departamento vadov÷s pareigose
Banke dirba nuo 2004 m. Ankstesn÷s darboviet÷s:
Audito TŪB „J. Kabašinskas ir partneriai" - auditoriaus asistent÷ (1997 - 1998);
J.Kabašinsko KŪB “JKP Konsultacijos” - KŪB nar÷ (1998 – 1999);
Banko NORD/LB atstovyb÷/ NORD/LB Vilniaus skyrius – buhalter÷, vyriausioji buhalter÷ (1999-2003);
AB bankas “NORD/LB Lietuva” - Apskaitos departamento Apskaitos politikos skyriaus viršinink÷ (2003 2004).
Jurgita Šaučiūnien÷ n÷ra įsigijusi Emitento akcijų.
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18. Informacija apie audito komiteto veiklą
AB DnB NORD banko audito komitetą steigia Banko steb÷tojų taryba. Per ataskaitinį 2010 m. 6 m÷n. laikotarpį
buvo surengti trys audito komiteto pos÷džiai. Juose dalyvavo visi nariai. 2010 kovo 8 d. Banko Tarybos
pos÷dyje naujais Audito komiteto nariais paskirti Tony Samuelsen ir Cord Mayer. Iš narių atšaukti – Jan Kuhnel
ir Torstein Hagen. Nepriklausomu Audito komiteto nariu perrinktas Leif Rene Hansen. Remiantis min÷tu
Tarybos nutarimu, 2010 kovo 18 d. Audito komiteto pos÷dyje Tony Samuelsen buvo išrinktas komiteto
pirmininku.
Audito komitetas vykdo Banko vidaus kontrol÷s sistemos veikimo ir rizikos valdymo priežiūrą, užtikrina vidaus
audito funkcijų veiksmingumą, tvirtina metinį Vidaus audito departamento audito planą bei prižiūri auditavimo
procesą. Atsižvelgdamas į auditavimo tvarką ir apskaitos politiką, audito komitetas stebi finansin÷s
informacijos vientisumą, peržiūri išor÷s auditorių pateikiamas išvadas bei rekomendacijas, stebi jų
nepriklausomumą ir objektyvumą, nustato Vidaus audito departamento ir išor÷s auditorių audituotinų Banko
operacijų rizikos sritis, stebi, ar Banko veikla neprieštarauja įstatymams, taisykl÷ms, Banko įstatams ir Banko
strateginei bei operacinei politikai.
19. Darbuotojai
2010 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko Grup÷je buvo 1298 faktiškai užimtos pareigyb÷. Vidutinis
m÷nesinis darbo užmokestis Grup÷je yra 3870 litų.
Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčiai
2005 12
31

2006 12
31

2007 12
31

2008 12
31

2009 12
31

2010 06
30

Banko darbuotojų
skaičius

1030

1044

1162

1229

1 263

1293

Grup÷s darbuotojų
skaičius

1065

1086

1223

1312

1 282

1312

Vidutinis Grup÷s
m÷nesinis darbo
užmokestis, Lt.

2560

2750

3245

3620

3 855

3870

2010 m. birželio 30 d. vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis pagal pagrindines darbuotojų grupes buvo
pasiskirstęs taip: administracijos (be valdybos narių) – 7150 litų; specialistų – 3240 litų; tarnautojų – 2690
litų; darbininkų – 2400 litų.
Grup÷s darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2010 m. birželio 30 d.

Viso darbuotojų
su aukštuoju
Administracija
Specialistai
Tarnautojai
Darbininkai
Iš viso

211
1074
26
1
1312

195
721
17

Darbuotojų sud÷tis
pagal išsilavinimą
su spec. vid.
(aukštesniuoju)
12
193
2

933

su viduriniu

207

4
160
7
1
172

19. Informacija apie išmok÷tą atlygį
Per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. Banko valdybos nariams, užimantiems Banke
kitas pareigas, ir vyriausiajai buhalterei per pirmuosius šešis 2010 m. m÷nesius buvo priskaityta 1,21 mln. litų
atlyginimo. Už 2009 m. Banko valdybos nariams premijos mok÷tos nebuvo:

Iš viso :
Vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui

Priskaičiuota darbo
užmokesčio, Lt
1 216 428
173 775

Išmok÷ta premijų, Lt
0
0

2010 metais per šešis m÷nesius Banko valdybos nariams ir vyriausiajai buhalterei buvo priskaityta 177 755 litų
kitų išmokų (automobilio nuomos, buto nuomos, vaikų mokslai ir kt.).
Banko steb÷tojų tarybos nariams per 2010 metų šešis m÷nesius jokių mok÷jimų nebuvo.
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Banko darbuotojams pagal darbo sutartis n÷ra numatyta specialių išmokų nutraukiant darbo sutartis išskyrus
šiuos atvejus:
1) trijų Banko valdybos narių – administracijos vadovo pavaduotojų darbo sutartyse yra numatyta sumok÷ti
darbuotojui trijų jo/jos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, jei įstatymai nenustato
didesnio išeitin÷s išmokos dydžio, kai darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių pagrindų: (a)
darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, (c) kai darbuotojas atsisako persikelti su
banku (atskiru jo padaliniu) į kitą vietovę, (d) kai darbuotojas atsisako dirbti pakeitus darbo sąlygas, (e) kai
darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali dirbti pagal darbo sutartį.
2) dviejų Banko valdybos narių – administracijos vadovo ir administracijos vadovo pavaduotojo darbo
sutartyje yra numatyta šešių jo/jos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčio išeitin÷ išmoka jei įstatymai
nenustato didesnio išeitin÷s išmokos dydžio, kai darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių
pagrindų: (a) darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, (c) kai darbuotojas atsisako
persikelti su banku (atskiru jo padaliniu) į kitą vietovę, (d) kai darbuotojas atsisako dirbti pakeitus darbo
sąlygas, (e) kai darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali dirbti pagal
darbo sutartį.
21. Įstatų keitimo tvarka
Vadovaujantis galiojančiais Emitento įstatais, kurie buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2010 m. vasario
22 d., ir Akcinių bendrovių įstatymu, Emitento įstatai gali būti pakeisti visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų
suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. teisminių (arbitražo) procesų, galinčių tur÷ti ar
tur÷jusių esmin÷s įtakos Emitento finansinei būklei, nebuvo.
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1 PRIEDAS

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindin÷s charakteristikos
2010 m. birželio 30 d. į viešąją vertybinių popierių apyvartą AB DnB NORD bankas buvo išleidęs šiuos skolos vertybinius popierius:

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
Nulin÷s atkarpos obligacijų emisija Nr. 3/2009
(LT0000410094)
Nulin÷s atkarpos obligacijų emisija Nr. 3/2012
(LT0000402489)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 5/2015
(LT0000405052)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 5/2013
(LT0000431033)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 7/2008
(LT0000402406)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

Išpirkimo
terminas

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

236 426

100 (LTL)

92.28 – 92.34
(LTL)

23 642 600
(LTL)

8.20

2010-10-05

Nominali
vert÷

15 000 000
3.55
(LTL)
15 000 000
150 000
100 (LTL)
99.3519 (LTL)
5.00
(LTL)
99.95 – 100.00
9 613 400
96 134
100 (LTL)
4.10
(LTL)
(LTL)
99.81 – 100.00
12 900 300
129 003
100 (LTL)
9.80
(LTL)
(LTL)
Su vertybinių popierių ir prekių indeksais susietos obligacijos
150 000

100 (LTL)

93.2342 (LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 9 (LT1000405027)

12 236

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 223 600
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 11 (LT1000405035)

3 699

100 (EUR)

99,56-100,00
(EUR)

369 900
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 21 (LT0000403834)

48 541

100 (LTL)

100,00 (LTL)

4 854 100
(LTL)

Su Europos akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 1-LV (LV0000800506)

35 511

100 (EUR)

99,68-100,00
(EUR)

3 551 100
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 24 (LT1000403477)

11 500

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 150 000
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 25 (LT1000403501)

94 200

100 (EUR)

100,00 (EUR)

9 420 000
(EUR)

Su Dow Jones Euro STOXX Select dividend 30 indeksu
susietų obligacijų emisija Nr. 3 (LT1000403493)

33 238

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 323 800
(EUR)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 2 (LT1000403485)

61 013

100 (EUR)

100,00 (EUR)

6 101 300
(EUR)

Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio

2012-03-05
2015-05-07
2013-05-28
2010-11-15

2011-07-14

2011-10-03

2010-08-02

2010-07-28

2010-07-05

2010-07-07

2010-07-07

2010-07-07

Nominali
vert÷
Nominali
vert÷
Nominali
vert÷
Nominali
vert÷
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

2009 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
1 264 229.40

-

-

-

-

-

-

-

-
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VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

69 208

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 920 800
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 26 (LT0000403925)

155 339

100 (LTL)

100,00 (LTL)

15 533 900
(LTL)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 1 (LT0000403941)

47 000

100 (LTL)

110,00 (LTL)

4 700 000
(LTL)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 4 (LT1000403519)

33 812

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 381 200
(EUR)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 2 (LT0000403982)

347 646

100 (LTL)

100,00 (LTL)

34 764 600
(LTL)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 3 (LT1000403527)

34 536

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 453 600
(EUR)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 4 (LT1000403535)

12 350

100 (EUR)

110,00 (EUR)

1 235 000
(EUR)

Su Kinijos ir Japonijos nekilnojamojo turto rinkomis
susietų obligacijų emisija Nr. 1 (LT0000403990)

63 217

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 321 700
(LTL)

Su Kinijos ir Japonijos nekilnojamojo turto rinkomis
susietų obligacijų emisija Nr. 2 (LT0000430019)

3 704

100 (LTL)

110,00 (LTL)

370 400
(LTL)

Su naujomis augančiomis rinkomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT0000430118)

44 143

100 (LTL)

99,60-100,00
(LTL)

4 414 300
(LTL)

Su naujomis augančiomis rinkomis susietų obligacijų
emisija Nr. 2 (LT0000430126)

21 551

100 (LTL)

110,00 (LTL)

2 155 100
(LTL)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 6 (LT0000430209)

210 783

100 (LTL)

100,00 (LTL)

21 078 300
(LTL)

Su Juodosios jūros regiono įmonių akcijomis susietų
obligacijų emisija Nr. 1 (LT0000430217)

141 566

100 (LTL)

100,00 (LTL)

14 156 600
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 28 (LT1000403592)

36 465

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 646 500
(EUR)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 7 (LT0000430225)

35 950

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 595 000
(LTL)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų krepšeliu
susietų obligacijų emisija Nr. 8 (LT1000403600)

29 766

100 (EUR)

100,00 (EUR)

2 976 600
(EUR)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 3 (LT0000403917)

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio

Išpirkimo
terminas

2010-07-19

2010-07-19

2010-07-07

2010-08-16

2010-08-16

2010-08-16

2010-08-16

2010-09-25

2010-09-25

2010-11-02

2010-11-02

2010-10-20

2010-10-20

2010-10-20

2010-10-20

2010-10-20

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

2009 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 puslapis iš 28

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Su Kinijos akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 3
(LT0000430324)

330 899

100 (LTL)

100,00 (LTL)

33 089 900
(LTL)

Su Kinijos akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 4
(LT0000430332)

331 942

100 (LTL)

100,00 (LTL)

33 194 200
(LTL)

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 5
(LT0000430340)

123 040

100 (LTL)

100,00 (LTL)

12 304 000
(LTL)

Su Kinijos akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 5
(LT0000430357)

157 255

100 (LTL)

99,34-100,00
(LTL)

15 725 500
(LTL)

Su naftos kainomis susietų obligacijų emisija Nr. 3
(LT1000403543)

10 590

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 059 000
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 20-LV (LV0000800522)

29 063

100 (EUR)

99,64-100,00
(EUR)

2 906 300
(EUR)

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 5-LV
(LV0000800555)

2 227

100 (EUR)

99,59-100,00
(EUR)

222 700
(EUR)

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 6-LV
(LV0000800563)

19 040

100 (EUR)

102,57-103,00
(EUR)

1 904 000
(EUR)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 7 (LT1000403634)

154 045

100 (EUR)

100,00 (EUR)

15 404 500
(EUR)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 8 (LT0000430365)

119 080

100 (LTL)

100,00 (LTL)

11 908 000
(LTL)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 9 (LT1000403659)

11 130

100 (EUR)

99,53-100,00
(EUR)

1 113 000
(EUR)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 10-LV (LV0000800621)

7 086

100 (EUR)

102,66-103,00
(EUR)

708 600
(EUR)

Su Rusijos įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 5 (LT1000403667)

3 901

100 (EUR)

99,58-100,00
(EUR)

390 100
(EUR)

Su Rusijos įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 6 (LT0000430449)

54 949

100 (LTL)

99,56-100,00
(LTL)

5 494 900
(LTL)

Su Artimųjų Rytų įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT0000402307)

87 940

100 (LTL)

100,00 (LTL)

8 794 000
(LTL)

Su Artimųjų Rytų įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 3 (LT0000430548)

26 316

100 (LTL)

100,00 (LTL)

2 631 600
(LTL)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio

Išpirkimo
terminas

2010-11-15

2010-11-15

2010-11-15

2010-12-22

2010-09-26

2010-09-29

2010-12-05

2010-12-05

2010-12-08

2010-12-08

2011-01-31

2011-03-04

2011-03-11

2011-03-11

2010-03-11

2011-03-18

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

2009 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 puslapis iš 28

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Su Artimųjų Rytų įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 4 (LT1000403741)

38 067

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 806 700
(EUR)

Su Maisto kainomis susietų obligacijų emisija Nr. 1
(LT1000403733)

34 219

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 421 900
(EUR)

Su Artimųjų Rytų įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 2 (LT0000430530)

79 429

100 (LTL)

99,62-100,00
(LTL)

7 942 900
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 29 (LT0000430555)

36 447

100 (LTL)

99,33-100,00
(LTL)

3 644 700
(LTL)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 11-LV (LV0000800670)

7 421

100 (EUR)

102,61-103,00
(EUR)

742 100
(EUR)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 12 (LT1000403782)

15 298

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 529 800
(EUR)

Su žaliavų kainomis susietų obligacijų emisija Nr. 3
(LT1000403774)

15 481

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 548 100
(EUR)

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr. 7
(LT1000403776)

30 946

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 094 600
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 30 (LT0000430589)

88 086

100 (LTL)

100,00 (LTL)

8 808 600
(LTL)

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 14 (LT0000430621)

17 498

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 749 800
(LTL)

Su Rusijos įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 7 (LT1000403873)

9 579

100 (EUR)

100,00 (EUR)

957 900
(EUR)

Su Rusijos įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 8 LV(LV0000800738)

3 741

100 (EUR)

99,51 – 100
(EUR)

374 100
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 31 (LT0000404113)

14 901

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 490 100
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 32 (LT0000430696)

60 000

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 000 000
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 33-LV (LV0000800779)

3 510

100 (EUR)

100,00 (EUR)

351 000
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 34 (LT0000430753)

16 560

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 656 000
(LTL)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio

Išpirkimo
terminas

2011-03-18

2011-03-18

2011-04-11

2011-05-20

2011-06-13

2011-06-13

2011-06-13

2011-06-17

2011-06-27

2011-07-29

2011-09-19

2011-09-19

2011-11-07

2011-11-07

2012-02-28

2012-02-28

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷ +
prieaugis
Nominali
vert÷ +
prieaugis
Nominali
vert÷ +
prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

2009 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 puslapis iš 28

AB DnB NORD bankas
2010 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 35-LV (LV0000800795)

2 836

100 (EUR)

100,00 (EUR)

283 600
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 36-LV (LV0000800803)

7 452

100 (EUR)

105,00 (EUR)

745 200
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 37 (LT0000430878)

1 120

100 (LTL)

99,40 – 100,00
(LTL)

112 000
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 38 (LT1000403972)

2 267

100 (EUR)

99,77 – 100,00
(EUR)

226 700
(EUR)

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
4 (LT100430009)

2 018

100 (EUR)

99,78 – 100,00
(EUR)

201 800
(EUR)

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
5 (LT0000430910)

42 673

100 (LTL)

99,56 – 100,00
(LTL)

4 267 300
(LTL)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 39-LV (LT1000430033)

3 903

100 (EUR)

100,00 (EUR)

390 300
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 40-LV (LT1000430041)

2 567

100 (EUR)

110,00 (EUR)

256 700
(EUR)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų emisija
Nr. 41-LV (LT1000430066)

10 000

100 (EUR)

110,00 (EUR)

1 000 000
(EUR)

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
6 (LT0000430993)

50 828

100 (LTL)

99,43 – 100,00
(LTL)

5 082 800
(LTL)

Su žaliavas eksportuojančių įmonių akcijomis susietų
obligacijų emisija Nr. 1-LV (LT1000430082)

3 900

100 (EUR)

100,00 (EUR)

390 000
(EUR)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio
Priklauso
nuo indekso
pokyčio

Išpirkimo
terminas

2012-10-22

2012-10-22

2012-11-12

2012-11-12

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

2009 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
-

-

-

-

2012-12-19

Nominali
vert÷

-

2012-12-19

Nominali
vert÷

-

2013-04-02

2013-04-02

2013-04-15

Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis
Nominali
vert÷
+prieaugis

-

-

-

2013-05-06

Nominali
vert÷

-

2013-06-14

Nominali
vert÷

-

28 puslapis iš 28

