AB DnB NORD bankas
2009 m. šešių m÷nesių tarpinis konsoliduotas pranešimas

(Neaudituotas)

1 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2008 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

5

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

6

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

9

9. Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius

9

10. Esminiai ataskaitinio laikotarpio įvykiai

9

11. Informacija apie veiklos rezultatus

13

12. Informacija apie dukterines įmones

16

13. Rizikų valdymas ir skolinimosi reitingai

18

14. Investicijos

18

15. Emitento valdymas

18

16. Steb÷tojų taryba ir valdyba

20

17. Audito komiteto veikla

24

18. Darbuotojai

24

19. Informacija apie išmok÷tą atlygį

25

20. Įstatų keitimo tvarka

26

21. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

26

22. 1 Priedas

27

2 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

AB DnB NORD BANKO GRUPöS 2009 M. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS
1.Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas
Šis 2009 m. šešių m÷nesių konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d.
iki 2009 m. birželio 30 d.
2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisin÷ forma

AB DnB NORD bankas
akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta

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

Įmon÷s kodas
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 DnB NORD bankų grupei, kurią įsteig÷ didžiausias Norvegijos bankas DnB NOR
ASA ir didžiausias Šiaur÷s Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB).
AB DnB NORD bankas 2009 m. birželio 30 d. tur÷jo tris dukterines bendroves – UAB DnB NORD investicijų
valdymas, užsiimančia investicinių ir pensijų fondų valdymu, UAB DnB NORD lizingas, užsiimančia lizingo veikla
ir UAB DnB NORD būstas, užsiimančia tarpininkavimo nekilnojamojo turto rinkoje paslaugomis. Visose
bendrov÷se Emitentas valdo 100 proc. akcijų.

Grup÷s ir Emitento organizacin÷ struktūra

Norddeutsche Landesbank
Girozentrale (Vokietija)

DnB NOR Bank ASA (Norvegija)

49%

51%

Filialai Danijoje,
Suomijoje,
Estijoje

Bank DnB NORD A/S
(Motininis bankas)

99,97%

Kitos grup÷s
įmon÷s

99,88%

99,89%

DnB NORD Bank
Polska

Emitentas
100%
(AB DnB NORD
bankas)

100%
UAB DnB NORD
investicijų valdymas

100%

DnB NORD Banka

100%

UAB DnB NORD lizingas

UAB DnB NORD būstas
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2009 m. liepos 13 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad Banko valdyba nusprend÷ įsteigti AB DnB NORD
banko dukterinę bendrovę. Steigiamos dukterin÷s bendrov÷s teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. 100
proc. naujai steigiamos uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Intractus“ akcijos priklausys AB DnB NORD bankui.
Bendrov÷s steigimo tikslas - pasirengimas efektyviam nekilnojamojo turto valdymui. Juridinių asmenų registre
bendrov÷ buvo įregistruota 2009 m. rugpjūčio 6 d.
AB DnB NORD bankas yra kredito įstaiga, kuri turi 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.

4. Banko įstatinio kapitalo struktūra
2008 m. rugpjūčio 20 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB DnB NORD banko įstatai,
numatantys, kad Banko įstatinis kapitalas yra 590 998 800 (penki šimtai devyniasdešimt milijonų devyni šimtai
devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai) litų ir yra padalintas į 5 139 120 (penkis milijonus vieną
šimtą trisdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali
vert÷ - 115 (vienas šimtas penkiolika) litų.
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko įstatinį kapitalą sudar÷:
Akcijų rūšis ir
klas÷

Paprastosios
vardin÷s akcijos

Vertybinių
popierių ISIN
kodas

Išleista
akcijų, vnt.

Vienos akcijos
nominali
vert÷, Lt

Bendra
nominali vert÷,
Lt

Dalis
įstatiniame
kapitale, proc.

LT0000100174

5 139 120

115

590 998 800

100.00

Visas AB DnB NORD banko įstatinis kapitalas yra apmok÷tas ir Banko akcijoms netaikomi jokie vertybinių
popierių perleidimo apribojimai, išskyrus didžiausio Emitento akcininko – Bank DnB NORD A/S inicijuotą
privalomą akcijų išpirkimą, kuris įgyvendinamas nuo 2009 m. balandžio 23 d. iki 2009 m. liepos 21 d.
(imtinai). Konvertuojamų vertybinių popierių AB DnB NORD bankas n÷ra išleidęs.
Visos Emitento akcijos išleistos viešajai apyvartai ir buvo išplatintos savo j÷gomis (t.y. ne per biržą ir nesinaudojant
tarpininkų paslaugomis).
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankas nebuvo įsigijęs savo akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį AB DnB
NORD bankas neįsigijo ir neperleido savo ar dukterinių įmonių akcijų.
AB DnB NORD banko vertybinių popierių paketams n÷ra taikomi jokie kiti nei teis÷s aktuose ir šiame 2009 m.
šešių m÷nesių konsoliduotame tarpiniame pranešime nurodyti apribojimai bei n÷ra nustatyti reikalavimai gauti
Emitento ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimą.
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2009 m. kovo 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pri÷m÷ sprendimą padidinti Banko įstatinį kapitalą
papildomais akcininkų įnašais 65 666 610 litų, tai yra nuo 590 998 800 litų iki 656 665 410 litų, išleidžiant
571 014 naujas paprastąsias vardines 115 litų nominalios vert÷s akcijas. Naujai išleidžiamas akcijas tur÷jo
teisę įsigyti asmenys, kurie buvo Banko akcininkai dešimtos darbo dienos po eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo pabaigoje. Naujai išleidžiamos akcijos buvo apmokamos pinigais. Akcijų pasirašymas ir platinimas
buvo vykdomas 25 kalendorines dienas. Kitos akcijų emisijos platinimo sąlygos buvo nustatytos Banko akcijų
emisijos prospekte. Šio 2009 m. šešių m÷nesių konsoliduoto tarpinio pranešimo rengimo metu visos naujai
išleidžiamos akcijos buvo išplatintos ir apmok÷tos, gautas Lituvos banko leidimas padidinti banko įstatinį
kapitalą iki 656 665 410 litų ir atitinkami Banko įstatų pakeitimai Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti
2009 m. rugpjūčio 20 d.

Emitento įstatinio kapitalo suformavimo raida iki 2009 m. birželio 30 d.
Data

Įstatinis kapitalas

2001 m.

102 839 115

Kapitalo
padid÷jimas
-

Aprašymas

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

2008 m.

590 998 800

227 307 045

Kapitalo didinimas papildomais įnašais
Kapitalo didinimas iš Banko l÷šų ir papildomais
akcininkų įnašais

5. Akcininkai
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankas tur÷jo 681 akcininką.
Banko akcininkai 2009 m. birželio 30 d. tur÷ję daugiau kaip 5 procentus įregistruoto 590 998 800 litų įstatinio
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

5 133 626

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

su kartu
veikiančiais
asmenimis

99,89

99,89

2009 m. birželio 30 d. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys tur÷jo 5 494 paprastąsias vardines Banko akcijas. Jos
sudar÷ 0,11 proc. Emitento įstatinio kapitalo.
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
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•

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. 2009 m. balandžio 20 d. didžiausias Emitento akcininkas –
Bank DnB NORD A/S praneš÷ apie privalomą akcijų išpirkimą, kuris įgyvendinamas nuo 2009 m. balandžio 23
d. iki 2009 m. liepos 21 d. (imtinai).
Emitento akcininkai neturi specialių kontrol÷s teisių. Emitento akcininkų balsavimo teis÷ms n÷ra taikomi
Emitento apribojimai.
Emitentui n÷ra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, d÷l kurių gali būti ribojamas Emitento vertybinių
popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teis÷s.
6. Susitarimai, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei
2009 m. birželio 30 d. Emitentas buvo sudaręs žemiau nurodytas 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. 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, 2009 m.
birželio 30 d. Emitentas nebuvo sudaręs.
7. Duomenys apie vertybinius popierius listinguojamus reguliuojamose rinkose
AB DnB NORD banko akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį
prekybos sąrašą. Emitento akcijų ISIN kodas LT0000100174, trumpinys – NDL1L.
2009 m. birželio 30 d. į Vilniaus vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą įtrauktų Banko akcijų
skaičius buvo 5 139 120 (penki milijonai vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai šimtas dvidešimt). Visos
akcijos yra paprastosios vardin÷s. Vienos akcijos nominali vert÷ - 115 (vienas šimtas penkiolika) litų.
2009 m. vasario 18 d. buvo prad÷tas didžiausio AB DnB NORD banko akcininko – Bank DnB NORD A/S (Danija)
- savanoriškas nekonkurencinis oficialus siūlymas siekiant įsigyti visas likusias AB DnB NORD banko 324 998
paprastąsias vardines akcijas (ISIN kodas LT0000100174). Oficialaus siūlymo kaina – 125 litai už paprastąją
vardinę akciją.
2009 m. kovo 18 d. baigus įgyvendinti savanorišką oficialų siūlymą, Bank DnB NORD A/S įsigijo 316 941
paprastąją vardinę 115 litų nominalios vert÷s AB DnB NORD bankas akciją, kurios sudaro 6,17 proc. AB DnB
NORD banko įstatinio kapitalo ir balsų skaičiaus. Įgyvendinus savanorišką oficialų siūlymą Bank DnB NORD A/S
padidinimo savo turimą AB DnB NORD banko akcijų paketą iki 99,84 proc.
2009 m. balandžio 20 d. didžiausiasis AB DnB NORD banko akcininkas - Bank DnB NORD A/S - pateik÷ AB DnB
NORD bankui pranešimą apie akcijų išpirkimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo
37 straipsnio 4 dalies 2 punktu bei 37 straipsnio 5 dalimi, buvo nustatyta Bank DnB NORD A/S siūloma akcijų
išpirkimo kaina - 125 litai už 1 paprastąją vardinę AB DnB NORD banko akciją, kurios nominali vert÷ yra 115
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litų. Per laikotarpį nuo privalomo akcijų išpirkimo pradžios, t.y. 2009 m. balandžio 23 d., iki 2009 m. birželio
30 d. įgyvendindamas privalomą akcijų išpirkimą Bank DnB NORD A/S įsigijo 2 533 AB DnB NORD banko akcijų
ir 2009 m. birželio 30 d. nuosavyb÷s teisę tur÷jo 5 133 626 arba 99,89 proc. AB DnB NORD banko akcijų ir
balsų. Akcijų supirkimas pagal privalomą akcijų išpirkimo procedūrą pasibaig÷ 2009 m. liepos 21 d.
2009 m. birželio 28 d. baig÷si naujų paprastųjų vardinių akcijų emisijos, leidžiamos remiantis 2009 m. kovo 28
d. eiliniame visuotiniame AB DnB NORD banko akcininkų susirinkime priimtu nutarimu didinti Banko įstatinį
kapitalą papildomais akcininkų įnašais išleidžiant 571 014 naujas paprastąsias akcijas, kurių kiekvienos
minimali emisijos kaina - 125 litų, o visų išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 71 376 750 litų,
platinimas. Buvo išplatinta visa 571 014 paprastųjų vardinių akcijų emisija.
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko atsargos kapitalas padid÷jo 10 milijonų eurų (34,5 milijonais litų).
Banko atsargos kapitalas buvo padidintas piniginiu didžiausio banko akcininko Bank DnB NORD A/S įnašu,
skirtu toliau nuosekliai stiprinti Banko kapitalo bazę.
AB DnB NORD banko akcijų kapitalizacija ir apyvarta 2006-2009 m.
Ataskaitinis laikotarpis
Pradžia
2006-01-01
2006-04-01
2006-07-01
2006-10-01
2007-01-01
2007-04-01
2007-07-01
2007-10-01
2008-01-01
2008-04-01
2008-07-01

Pabaiga
2006-03-31
2006-06-30
2006-09-30
2006-12-31
2007-03-31
2007-06-30
2007-09-30
2007-12-31
2008-03-31
2008-06-30
2008-09-30

2008-10-01
2009-01-01
2009-04-01

2008-12-31
2009-03-31
2009-06-30

Kapitalizacija
laikotarpio
pabaigoje, Lt

1
1
1
1
1
1
1
1

938
936
985
181
124
423
391
375
589
446
027

953
440
726
885
959
141
516
703
174
860
824

682
080
400
256
590
650
280
595
340
220
000

385 434 000
606 416 160
642 390 000

Apyvarta per
laikotarpį, Lt
2
1
2
1
1
7
1
7
1
6
4

080
180
073
141
516
388
685
350
113
419
231

660
720
739
992
554
564
929
709
873
944
287

359 628
260 078
14 363

AB DnB NORD banko akcijos kainos ir OMXV indekso metiniai pokyčiai 2006-2009 m.
Akcijos kaina*
Ataskaitinis Laikotarpio Laikotarpio
Pokytis, Žemiausia Aukščiausia
laikotarpis pradžioje, pabaigoje,
proc.
kaina, Lt
kaina, Lt
Lt
Lt
2006
266,67
290,67
9,00
223,33
290,67
2007
290,67
290,00
-0,23
260,00
333,33
2008
290,00
75,00
-74,20
72,00
303,33
2009 1H
75,00
125,00
66.67
73,00
143,80

Vidutin÷
kaina,
Lt
259,24
292,79
280,37
118,07

OMXV Indekso reikšm÷
Laikotarpio
Laikotarpio
Pokytis,
pradžioje,
pabaigoje,
proc.
Lt
Lt
448,76
492,65
9,78
492,65
514,23
4,38
-65,14
514,23
179,25
181,08
180,42
-0,36

* Kaina yra perskaičiuota vadovaujantis VVPB taisyklių 3 priedo 3.2.4 punktu (įstatinio kapitalo didinimas iš įmon÷s l÷šų,
proporcingai didinant visų akcininkų turimų akcijų skaičių).
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AB DnB NORD banko akcijos kainos ir prekybos apyvartos dinamika 2009 m.

250
NDL1L akcijų kaina, Lt.
Nasdaq OMXV indeksas

200

150

100

50

2009.6.19

2009.6.5

2009.5.22

2009.5.8

2009.4.24

2009.4.10

2009.3.27

2009.3.13

2009.2.27

2009.2.13

2009.1.30

2009.1.16

2009.1.2

0

Apyvarta, TLTL

200
150
100
50
0
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Geguž÷

Birželis

Šaltinis: NASDAQ OMX Vilnius

2009 m. birželio 30 d. į reguliuojamų rinkų sąrašus buvo įtraukti šie AB DnB NORD banko skolos vertybiniai
popieriai:
VP pavadinimas (ISIN
kodas)
4,33 % fiksuotų palūkanų
obligacijų emisija Nr.1
(LT0000403388)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 4/2008
(LT0000401614)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 5/2008
(LT0000401689)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 6/2008

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
NASDAQ OMX
Vilnius VP biržos

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Bendra nominali
vert÷

Išpirkimo
terminas

250 000

100
(LTL)

25 000 000 (LTL)

2009-09-26

358 358

100 (LTL)

35 835 800 (LTL)

2009-07-24

337 579

100 (LTL)

33 757 900 (LTL)

2009-09-28

49 461

100 (LTL)

49 46 100 (LTL)

2009-10-18
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VP pavadinimas (ISIN
kodas)
(LT0000401747)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 7/2008
(LT0000402406)
Nulin÷s atkarpos obligacijų
emisija Nr. 1
(LT0000401895)
Nulin÷s atkarpos obligacijų
emisija Nr. 2/2009
(LT0000401978)

Reguliuojamos
rinkos
pavadinimas
skolos VP sąrašas
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

129 003

100 (LTL)

12 900 300 (LTL)

2010-11-15

26 048

1100 (LTL)

28 652 800 (LTL)

2010-02-24

602 329

100 (LTL)

60 232 900 (LTL)

2010-06-07

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

2009 m. birželio 30 d. bendra AB DnB NORD banko į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių
nominali vert÷ sudar÷ 967,3 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
2009 m. šešių m÷nesių tarpinio konsoliduoto pranešimo pirmajame priede.
9. Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius
Išsami informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius pateikiama 2009 m. pirmojo pusmečio tarpin÷s
sutrumpintos finansin÷s informacijos 13 pastaboje.

10. Esminiai ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Svarbiausi 2008 m. įvykiai yra aprašyti Finansin÷je atskaitomyb÷je už 2008 metus (Banko Grup÷s 2008 m.
konsoliduoto metinio pranešimo 10 dalyje). Nuo paskutinių duomenų skelbimo dienos – 2008 m. gruodžio 31
d. iki 2009 m. birželio 30 d. įvyko šie reikšmingi įvykiai:
2009 m. sausio 15 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷, kad 2009 m. sausio 14 d. gavo didžiausio Banko
akcininko – Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S - pranešimą apie tai, kad 2009 m. sausio 8 d.
Bank DnB NORD A/S valdyba nusprend÷ paskelbti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visas likusias 324 998
Emitento paprastąsias vardines akcijas mokant 125 litų už vieną paprastą vardinę akciją kaina, su sąlyga, kad
Bank DnB NORD A/S įsigys ne mažiau kaip 292 499 akcijas. Buvo numatyta, kad jeigu, atsiliepiant į oficialų
siūlymą, Emitento akcininkai nepateiks numatyto supirkti minimalaus akcijų kiekio, oficialus siūlymas bus
laikomas neįvykusiu.
2009 m. vasario 11 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ apie 2009 m. kovo 16 d. šaukiamą neeilinį visuotinį AB
DnB NORD banko akcininkų susirinkimas. Susirinkimas buvo šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir
sprendimu. Susirinkimo darbotvark÷je – klausimas d÷l Banko steb÷tojų tarybos nario rinkimo. Buvo siūloma
neeiliniam akcininkų susirinkimui į aštuonių narių Banko steb÷tojų tarybą išrinkti Thomas Stephan Buerkle,
kuris 2009 m vasario 2 d. tapo Danijoje registruotos DnB NORD finansų grup÷s vadovu.
2009 m. vasario 12 d. paskelbiamas preliminarus 2008 m. AB DnB NORD banko finansinis rezultatas.
2009 m. vasario 12 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių komisija patvirtino Bank DnB NORD pateiktą savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo
cirkuliarą siekiant įsigyti visas likusias AB DnB NORD banko 324 998 paprastąsias vardines akcijas, kurių
kiekvienos nominali vert÷ 115 litų (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000100174). Oficialaus siūlymo kaina 125 litai už vieną paprastąją vardinę akciją. Oficialus siūlymas buvo teikiamas su sąlyga, kad Bank DnB NORD
A/S įsigys ne mažiau kaip 292 499 (du šimtus devyniasdešimt du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt
devynias) paprastąsias vardines akcijas. Numatyta, kad savanoriškas oficialus siūlymas bus prad÷tas
įgyvendinti 2009 m. vasario 18 d. ir truks 30 kalendorinių dienų.
9 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

2009 m. vasario 25 d. AB DnB NORD Bankas paskelb÷ apie 2009 m. kovo 30 d. šaukiamą eilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą ir jo dienotvarkę.
2009 m. vasario 27 d. paskelbiama Banko valdybos patvirtinta 2008 m. metin÷ informacija, kurią sudar÷
audituota AB DnB NORD banko atskira ir konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷, auditorių įvertintas
konsoliduotas metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas. Skelbiamas auditorių patikrintas AB DnB
NORD banko ir grup÷s 2008 m. finansinis rezultatas nesiskyr÷ nuo 2009 m. vasario 12 dieną skelbto
preliminaraus veiklos rezultato.
2009 m. kovo 4 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą.
2009 m. kovo 6 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių
komisija patvirtino AB DnB NORD banko 300 mln. eurų vert÷s obligacijų bazinio prospekto, patvirtinto 2008 m.
spalio 2 d., priedą Nr. 1 (patvirtinimo pažymos Nr. 4R - 8). Bazinio prospekto papildymai yra susiję su
informacijos apie obligacijų suteikiamų pajamų apmokestinimo tvarką koregavimu d÷l pasikeitusių mokestinių
įstatymų, taip pat patikslinta emisijos anuliavimo rizika.
2009 m. kovo 16 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Emitento akcininkų susirinkime buvo nuspręsta, kad
atsižvelgiant į tai, kad steb÷tojų tarybos narys Sven Herlyn atsistatydino iš Banko steb÷tojų tarybos nuo 2009
m. kovo 16 d., išrinkti Thomas Stephan Buerkle steb÷tojų tarybos nariu iki veikiančios steb÷tojų tarybos
kadencijos pabaigos.
2009 m. kovo 18 d. įvykusiame Emitento steb÷tojų tarybos pos÷dyje steb÷tojų tarybos pirmininku buvo
išrinktas Thomas Stephan Buerkle. Šiame pos÷dyje Banko steb÷tojų taryba Banko valdybos nariu išrinko
Fredrik Johannes Borch.
2009 m. kovo 19 d. AB DnB NORD banko valdyba nusprend÷ papildyti 2009 m. kovo 30 d. vyksiančio eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu d÷l dviejų naujų steb÷tojų tarybos narių išrinkimo.
2009 m. kovo 20 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ 2009 m. kovo 30 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvark÷s sprendimų projektus.
2009 m. kovo 25 d. Emitentas gavo Bank DnB NORD A/S savanoriško oficialaus siūlymo įgyvendinimo
ataskaitą. Įgyvendinus savanorišką oficialų siūlymą, Bank DnB NORD A/S įsigijo 316 941 paprastąją vardinę
115 litų nominalios vert÷s Emitento akciją (ISIN kodas LT0000100174), kurios sudar÷ 6,17 proc. Banko
įstatinio kapitalo ir balsų skaičiaus. Įgyvendinus savanorišką oficialų siūlymą Bank DnB NORD A/S padidinimo
savo turimą AB DnB NORD banko akcijų paketą iki 99,84 proc. Oficialus siūlymas buvo įgyvendinamas mokant
125 litus už vieną akciją.
2009 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB DnB NORD banko akcininkų susirinkime, Banko
akcininkai pri÷m÷ šiuos nutarimus:
1. patvirtinti Banko 2008 m. konsoliduotą metinį pranešimą;
2. patvirtinti Banko 2008 m. atskirą ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę;
3. patvirtinti Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį finansinį metin÷s veiklos rezultatą t.y.
70,737 mln. litų, padidinus jį ilgalaikio turto perkainojimo rezervo 4 tūkst. litų suma, tenkančia parduotam arba
visiškai nud÷v÷tam turtui, nukreipiant šią sumą į sukauptą rezultatą, pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną,
kuris bus 70,741 mln. litų. Dalį paskirstytinojo pelno, t.y. 3,537 mln. litų, panaudoti privalomiems rezervams
suformuoti. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 67,204 mln. litų, perkelti į kitus finansinius metus.
4. patvirtinti išmokų už dalyvavimą steb÷tojų tarybos pos÷džiuose ir su dalyvavimu steb÷tojų tarybos
pos÷džiuose susijusių išlaidų apmok÷jimo tvarką nepriklausomiems steb÷tojų tarybos nariams;
5. išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2009 finansinių metų metin÷ms
finansin÷ms ataskaitoms patikrinti ir pavesti Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties
sąlygas pagal akcininkų patvirtintą atlygio dydį;
6. išrinkti Juergen Machalett ir Andreas Fichelscher Banko steb÷tojų tarybos nariais iki veikiančios steb÷tojų
tarybos kadencijos pabaigos ir nustatyti, kad jie prad÷s eiti savo pareigas po to, kai gaunamas Lietuvos banko
leidimas jiems tapti Banko vadovais. Naujai išrinkti steb÷tojų tarybos nariai, taryboje atstovaujantys
netiesioginį banko akcininką Vokietijos banką Norddeutsche Landesbank Girozentrale, pakeis 2009 m. kovo 30
d. atsistatydinusius Dr. Juergen Allerkamp ir Georg Christoph Schulz.
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7. atšaukti Banko 2008 m. rugs÷jo 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus d÷l
Banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais ir d÷l Banko įstatų pakeitimų tvirtinimo ir didinti
Banko įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais 65 666 610 litais, tai yra nuo 590 998 800 litų iki 656
665 410 litų, išleidžiant 571 014 naujas paprastąsias vardines 115 litų nominalios vert÷s akcijas, kurių
kiekvienos minimali emisijos kaina – 125 litų, o visų išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 71 376 750
litų. Nustatyti, kad naujai išleidžiamos akcijos apmokamos pinigais. Naujai išleidžiamas akcijas turi teisę įsigyti
asmenys, kurie buvo Banko akcininkai dešimtos darbo dienos po šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
pabaigoje. Akcijų pasirašymas ir platinimas vykdomas 25 kalendorines dienas. Kitos akcijų emisijos platinimo
sąlygos nustatomos Banko akcijų emisijos prospekte. Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką
pasirašytos ne visos akcijos, padidinti Banko įstatinį kapitalą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Banko
įstatinio kapitalo didinimo tikslas - užtikrinti tolesnę subalansuotą Banko veiklos pl÷trą.
8. pakeisti AB DnB NORD banko įstatų III skyriaus 3.5. punkto redakciją ir išd÷styti ją taip:
„3.5. Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. 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.“
Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų VIII skyriaus 8.9 punkto redakciją ir išd÷styti taip:
„8.9. Valdybos pos÷dis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti sprendimus, kai Valdybos pos÷dyje
dalyvauja daugiau kaip 2/3 Valdybos narių. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su
kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę Valdybos nariai
laikomi dalyvaujančiais pos÷dyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pus÷ visų
išrinktų Valdybos
narių. Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant
apklausos būdu raštu, jei n÷ vienas iš Valdybos narių d÷l to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas
Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir “prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
Jei Valdybos pirmininko n÷ra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai,
sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais
įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Valdybos narys neturi teis÷s
balsuoti, kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomyb÷s klausimas.“
2009 m. kovo 30 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ 2008 m. metinę informaciją, kurią sudaro audituota AB
DnB NORD banko atskira ir konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷, auditorių įvertintas konsoliduotas metinis
pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas. Šie dokumentai patvirtinti 2009 m. kovo 30 d. įvykusiame AB
DnB NORD banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkų susirinkimo patvirtinti dokumentai
nesiskiria nuo 2009 m. vasario 27 d. skelbtos audituotos AB DnB NORD banko 2008 m. metin÷s informacijos.
2009 m. balandžio 9 d. reitingų agentūra "Fitch Ratings" patvirtino AB DnB NORD banko ilgalaikio skolinimosi
reitingą „A“, trumpalaikio skolinimosi reitingą „F1“, individualų reitingą „C/D“ ir paramos reitingą „1”. Agentūra
taip pat pakeit÷ AB DnB NORD banko ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyvą iš stabilios į neigiamą po to kai
2009 m. balandžio 8 d. sumažino Lietuvos Respublikai suteiktą ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą
iki BBB (perspektyva neigiama).
2009 m. balandžio 16 d. reitingų agentūra "FitchRatings" pakeit÷ individualų Emitento reitingą iš C/D į D/E ir
patvirtino ilgalaikio skolinimosi reitingą „A“ (perspektyva neigiama), trumpalaikio skolinimosi reitingą „F1“ ir
paramos reitingą „1”. Pasak „FitchRatings“, „visų Baltijos šalyse veikiančių reitinguojamų Šiaur÷s šalių
bankams priklausančių dukterinių bankų individualių reitingų sumažinimas atspindi sparčiai blog÷jančią
ekonomin÷s veiklos aplinką Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.“
2009 m. balandžio 20 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷, kad 2009 m. balandžio 20 d. Bank DnB NORD A/S
pateik÷ Emitentui pranešimą apie akcijų išpirkimą. Bank DnB NORD A/S siūloma akcijų išpirkimo kaina yra 125
litai (vienas šimtas dvidešimt penki litai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę Emitento akciją, kurios nominali vert÷
yra 115 Lt (vienas šimtas penkiolika litų). Siūloma kaina nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu bei 37 straipsnio 5 dalimi. Nustatyta, kad
privalomas akcijų išpirkimas pradedamas įgyvendinti 2009 m. balandžio 23 d. ir truks 90 (devyniasdešimt)
dienų, t.y. iki 2009 m. liepos 21 d.(imtinai).
2009 m. balandžio 22 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, 2009 m. balandžio 22 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelb÷
pranešimą apie akcijų išpirkimą. Paskelbta, kad privalomas akcijų išpirkimas pradedamas įgyvendinti 2009 m.
balandžio 23 d. ir truks 90 (devyniasdešimt) dienų, t.y. iki 2009 m. liepos 21 d.(imtinai).
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2009 m. geguž÷s 6 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷, kad preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2009 m.
ketvirtį Emitentas uždirbo 57,7 mln. litų (EUR 16,7 mln. eurų) veiklos pelno prieš mokesčius ir atid÷jinius.
Įvertinęs prieš šešis m÷nesius prasid÷jusį šalies ekonomikos nuosmukį, Bankas tęs÷ itin konservatyvų klientų
rizikos vertinimą nuo pat metų pradžios ir per pirmąjį šių metų ketvirtį sudar÷ 106 milijonus litų (30,7 mln.
eurų) atid÷jinių. Tai l÷m÷, kad Emitento pirmojo šių metų ketvirčio finansinis rezultatas buvo 48,3 milijonų litų
(14 mln. eurų) nuostolis. Dauguma pirmojo ketvirčio atid÷jinių buvo sudaryti paskoloms, suteiktoms
smulkioms ir vidutin÷ms įmon÷ms dirbančioms nekilnojamojo turto vystymo, statybų ir transporto sektoriuose.
2009 m. geguž÷s 28 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad Banko valdybos narys Sigitas Žutautas informavo
banko valdybą ir steb÷tojų tarybą apie savo sprendimą priimti pasiūlymą vadovauti kitai nebankinei finansinei
institucijai. Buvo nutarta, kad Sigitas Žutautas tęs darbą AB DnB NORD banke iki 2009 m. birželio 12 dienos
imtinai. Nuo 2009 m birželio 13 dienos iki naujojo valdybos nario, atsakingo už mažmenin÷s bankininkyst÷s
verslą paskyrimo, jo pareigas vykdo AB DnB NORD banko valdybos pirmininko pavaduotojas dr. Vygintas
Bubnys.
2009 m. geguž÷s 28 d. paskelbiama AB DnB NORD banko grup÷s ir banko tarpin÷ sutrumpinta 2009 m.
pirmojo ketvirčio finansin÷ informacija parengta pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus ir
atsakingų asmenų patvirtinimas.
2009 m. birželio 1 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. geguž÷s 28 d. Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių komisija patvirtino akcijų emisijos prospektą (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-11), nustatantį
AB DnB NORD banko naujos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygas remiantis 2009 m. kovo 30 d. vykusio
eilinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
2009 m. birželio 3 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. birželio 4 d. prasid÷s naujos 571 014
paprastųjų vardinių akcijų emisijos platinimas. Akcijos išleidžiamos didinant Banko įstatinį kapitalą papildomais
akcininkų įnašais. Kiekvienos 115 litų nominalios vert÷s naujai išleidžiamos paprastosios vardin÷s akcijos
emisijos kaina - 125 litai. Bendra nominali visos emisijos vert÷ - 65 666 610 litų, o bendra visos emisijos kaina
-71 376 750 litų. Vadovaujantis 2009 m. geguž÷s 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos
patvirtintu akcijų emisijos prospektu (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-11), Bankas siūlo asmenims, kurie 2009 m.
balandžio 14 d. buvo Banko akcininkais, įsigyti išleidžiamų akcijų pasinaudojant pirmumo teise. Numatyta, kad
platinimas truks 25 dienas dviem etapais.
2009 m. birželio 29 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. birželio 28 d. baig÷si naujų paprastųjų
vardinių akcijų emisijos, leidžiamos pagal 2009 m. geguž÷s 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių
komisijos patvirtintą akcijų emisijos prospektą (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-11), platinimas. Antrajame akcijų
platinimo etape buvo išplatintos visos 892 (aštuoni šimtai devyniasdešimt dvi) po pirmojo etapo likusios
neišplatintos akcijos. Pirmajame ir antrajame Banko akcijų platinimo etapuose buvo išplatinta visa 571 014
paprastųjų vardinių akcijų emisija. Banko akcijų emisijos prospektas numato, kad pasirašytos akcijos
apmokamos litais per 10 kalendorinių dienų nuo antrojo akcijų platinimo etapo pabaigos. Nominali pasirašytų
akcijų vert÷ yra 65 666 610 litų. Vieną 115 litų nominalios vert÷s paprastąją vardinę akciją išplatinus už
nustatytą 125 litų emisijos kainą, visa Banko akcijų emisijos kaina yra 71 376 750 litų. Įstatinio kapitalo
didinimo tikslas - užtikrinti tolesnę subalansuotą Banko veiklos pl÷trą. Pranešimo rengimo metu visos
pasirašytos akcijos buvo apmok÷tos ir buvo gautas Lietuvos banko leidimas AB DnB NORD bankui įregistruoti
įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu iki 656 665 410 litų, patvirtintą 2009 m. kovo 30 d.
įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.
2009 m. liepos 1 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. birželio 30 d. Banko atsargos kapitalas
padid÷jo 10 milijonų eurų ( 34,5 milijonais litų). Banko atsargos kapitalas buvo padidintas piniginiu didžiausio
banko akcininko Bank DnB NORD A/S įnašu, skirtu toliau nuosekliai stiprinti Banko kapitalo bazę.
2009 m. šešių m÷nesių konsoliduoto tarpinio pranešimo metu po 2009 m birželio 30 d. įvyko šie
esminiai įvykiai:
2009 m. liepos 13 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad Banko valdyba nusprend÷ įsteigti AB DnB NORD
banko dukterinę bendrovę. Steigiamos dukterin÷s bendrov÷s teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. 100
proc. naujai steigiamos uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Intractus“ akcijos priklausys AB DnB NORD bankui.
Bendrov÷s steigimo tikslas - pasirengimas efektyviam nekilnojamojo turto valdymui. Juridinių asmenų registre
bendrov÷ buvo įregistruota 2009 m. rugpjūčio 6 d.
2009 m. liepos 23 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2009 m. liepos 21 d. baig÷si privalomas AB DnB NORD
banko akcijų išpirkimas. Privalomo akcijų išpirkimo metu didžiausiasis banko akcininkas, Bank DnB NORD A/S,
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įsigijo 3 656 AB DnB NORD banko paprastąsias vardines akcijas ir padidino savo turimą akcijų ir balsų skaičių
banke iki 99,91 proc. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje
nustatyta tvarka, akcijų nepardavusiems akcininkams Bank DnB NORD A/S atliko mok÷jimus į depozitinę
sąskaitą ir kreip÷si į teismą su prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių
sąskaitose apie akcijų nuosavyb÷s per÷jimą akcijas superkančiam akcininkui Bank DnB NORD A/S iš akcininkų,
kurie privalomo akcijų išpirkimo įgyvendinimo metu akcijų nepardav÷.
2009 m. rugpjūčio 20 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti AB DnB NORD banko (toliau - „Bankas“)
įstatai, numatantys, kad 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. Taip pat pakeista valdybos sprendimų pri÷mimo tvarka,
aprašyta įstatų VIII skyriaus 8.9 punkte: sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pus÷
visų išrinktų Valdybos narių. Banko įstatai pakeisti vadovaujantis 2009 m. kovo 30 d. eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu.
Visa 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
Sparčiai l÷t÷jančioje makroekonomin÷je aplinkoje, kurioje antrąjį 2009-ųjų metų ketvirtį itin išryšk÷jo
padid÷jęs įmonių bankrotų skaičius, neigiamai paveikęs darbo rinką bei disponuojamų namų ūkių pajamų lygį,
AB DnB NORD bankas išlaik÷ tvirtą poziciją didžiausiųjų šalies bankinių institucijų trejetuke
pademonstruodamas savo konkurencingumą ir geb÷jimą generuoti augantį pajamų srautą. Per pirmuosius
šešis 2009 m. m÷nesius AB DnB NORD banko Grup÷ toliau pirmavo Lietuvos skolos vertybinių popierių rinkoje
ir gal÷jo didžiuotis aukščiausiu patikimumo reitingu šalies bankininkyst÷s sistemoje. Nuoseklus stiprių akcininkų
palaikymas ir jų ilgalaikis įsipareigojimas dirbti Lietuvos rinkoje leido AB DnB NORD banko Grupei išlaikyti
stiprias kapitalo ir likvidumo pozicijas.
2009 m, birželio 30 d. AB DnB NORD banko Grup÷s turtas siek÷ 13,3 mlrd. litų. Sumaž÷jus paskolų portfeliui
gyventojams ir verslo klientams per pirmuosius šešis šių metų m÷nesius Grup÷s turtas sumaž÷jo 0,7 mlrd. litų
arba 4,9 proc. ir pagal šį rodiklį Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, Bankas už÷m÷ 14,7 proc. šalies bankų
turto rinkos.
D÷l nepalankaus ekonominio ciklo sumaž÷jus kreditavimo paklausai ir rizikos reikalavimus atitinkančių projektų
skaičiui AB DnB NORD banko Grup÷s paskolų portfelis klientams nuo metų pradžios sumaž÷jo 5,3 proc. iki 10,6
mlrd. litų. Banko išduotos paskolos fiziniams asmenims per ataskaitinį laikotarpį sumaž÷jo 2,5 proc. iki 5,0
mlrd. litų, o verslo klientams – 7,2 proc. iki 5,6 mlrd. litų. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis,
2009 birželio 30 d. Bankas už÷m÷ 16,5 proc. šalies paskolų rinkos.
Klientų l÷šos taupymui ir investavimui 2009 m. birželio 30 d. sudar÷ 4,7 mlrd. litų, iš kurių AB DnB NORD
banko Grup÷s išleisti skolos vertybiniai popieriai sudar÷ 0,9 mlrd. litų, o ind÷liai klientams - 3,8 mlrd. litų. Per
pirmąjį šių metų pusmetį antrin÷je rinkoje išplatino 251,8 mln. eurų nominalios vert÷s vienerių metų trukm÷s
fiksuotų palūkanų Vyriausyb÷s vertybinių popierių, taip pasiūlydamas savo klientams itin patrauklų investavimo
būdą. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bankas už÷m÷ 9,9
proc. ind÷lių šalies bankuose rinkos.
Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai AB DnB NORD banko 2009 m. pirmojo pusmečio pajamos išaugo 13,6
proc. iki 220,9 mln. litų, nes d÷l mažesnio finansinio tarpininkavimo poreikio sumaž÷jusias grynųjų palūkanų,
paslaugų ir komisinių pajamas Bankas atsv÷r÷ žymiai padidindamas pajamas iš operacijų vertybiniais
popieriais, išvestin÷mis priemon÷mis ir užsienio valiuta. Per pirmą 2009 metų pusmetį Grup÷ uždirbo 176,9
mln. litų. grynųjų palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamų, arba 5,9 proc. mažiau palyginti su 2008-ųjų
atitinkamu laikotarpiu. Didžiausią lyginamąjį svorį – 83,8 proc. - sudar÷ grynosios palūkanų pajamos, kurių per
2009 metų pirmą pusmetį Grup÷ uždirbo 148,3 mln. litų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per pirmą
ataskaitinių metų pusmetį sudar÷ 28,6 mln. litų, arba 16,2 proc. visų grynųjų palūkanų, paslaugų ir komisinių
pajamų. Palyginti su 2008 metų pirmuoju pusmečiu, grynosios palūkanų pajamos sumaž÷jo 3,9 proc., o
grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų sumaž÷jimas sudar÷ 14,9 procentų. Grup÷s pajamos iš operacijų
vertybiniais popieriais, išvestin÷mis priemon÷mis ir užsienio valiuta 2009 m. birželio 30 d. sudar÷ 47,0 mln. litų
palyginti su 12,8 mln. litų tuo pačiu 2008-ųjų metų laikotarpiu.

Preliminariais duomenimis per pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius AB DnB NORD bankas uždirbo 129 mln. litų
veiklos pelno prieš mokesčius ir atid÷jinius, t.y. 37,1 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Įvertinęs

13 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

neigiamą staigaus ekonominio nuosmukio poveikį Lietuvos ūkiui, bankas tęs÷ konservatyvų klientų rizikos
vertinimą ir per pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius suformavo 294,6 mln. litų atid÷jinių. Tai l÷m÷, kad AB DnB
NORD banko pirmojo šių metų pusmečio rezultatas - 136,4 mln. litų nuostolis. Neaudituotas Grup÷s grynasis
nuostolis 2009 m. birželio 30 d. buvo 144,5 mln. litų. Dauguma pirmojo pusmečio atid÷jinių buvo suformuoti
paskoloms, suteiktoms klientams, dirbantiems nekilnojamojo turto pl÷tros, statybų ir transporto sektoriuose.
Neigiamą ekonomin÷s aplinkos poveikį finansiniam rezultatui Grup÷ iš dalies kompensavo augančiomis banko
pajamomis, daug d÷mesio skirdami sąnaudų valdymui, verslo linijų optimizavimui ir veiklos efektyvumo
gerinimui.
Palyginti su 2008-ųjų metų pirmu pusmečiu AB DnB NORD banko Grup÷s operacin÷s ir kitos išlaidos sumaž÷jo
9,3 mln. litų ir siek÷ 98,7 mln. litų.
2009 m. birželio 30 d. Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) neigiama, o išlaidų ir pajamų santykinis
rodiklis (CIR) buvo 40,5 proc.

Metai

2006
Grup÷
Bankas

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

2007
Grup÷ Bankas

2008
Grup÷ Bankas

15,0

15,2

17,8

18,0

7,9

8,2

62,1

60,9

51,9

50,5

50,9

49,7

2009-06-30
Grup÷ Bankas
-32,4

-30,5

40,5

39,5

Per pirmuosius šešis 2009-ųjų m÷nesius AB DnB NORD banko klientų skaičius padid÷jo 24-iais tūkstančiais iki
648 tūkstančių AB DnB NORD bankui tvirtai tikint, kad ekonominių pokyčių metu, klientams labiau nei bet kada
reikia finansinio patarimo bei profesionalaus aptarnavimo, o Bankas privalo pasiūlyti jiems geriausius
sprendimus, kurie užtikrintų tolimesnę klientų bei Banko verslo s÷kmę ateityje. Tod÷l ataskaitinio laikotarpio
metu AB DnB NORD bankas ÷m÷si naujos svarbios iniciatyvos – tapti klientams Finansų gidu. Tai reiškia, kad
klientas, at÷jęs į AB DnB NORD banką, pirmiausia gali tik÷tis, kad jis bus įd÷miai išklausytas ir atsižvelgiant į
individualias finansines aplinkybes jam bus pateiktos kelios sprendimų galimyb÷s. Tuomet aiškiai suprasdamas
kiekvienos alternatyvos privalumus ir trūkumus, klientas gali padaryti jam naudingiausią sprendimą dabar ir
ateityje. Tai pasitik÷jimu ir atsakomybe pagrįsto ilgalaikio verslo plano dalis, už kurio įgyvendinimą yra
atsakingas kiekvienas banko darbuotojas.

Mažmenin÷ bankininkyst÷
Individualiems klientams Bankas siūlo šias paslaugas: banko sąskaitas litais ir užsienio valiuta, kaupimo
ind÷lius litais ir užsienio valiuta, terminuotuosius ind÷lius litais ir užsienio valiuta, universaliuosius ind÷lius litais
ir užsienio valiuta, kreditus būstui, vartojimo kreditus, privačius kreditus, vietinius ir tarptautinius pervedimus,
tarptautinių organizacijų MasterCard ir VISA mok÷jimo korteles, bankinių 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.
Per pirmąjį 2009 m. pusmetį AB DnB NORD bankas ir toliau daug d÷mesio skyr÷ klientų aptarnavimo kokybei ir
kultūrai, procesų, leidžiančių lanksčiau reaguoti į klientų poreikius diegimui, banko vardo bei teikiamų paslaugų
ir produktų žinomumui didinti, tad per šį laikotarpį individualių AB DnB NORD banko klientų skaičius padid÷jo
23,4 tūkst. iki 595,8 tūkstančių.
Šalies ekonominiam ciklui įžengus į recesijos fazę, Bankas daug d÷mesio skyr÷ taupymui bei investavimui. Per
2009 m. pirmąjį pusmetį AB DnB NORD banko gyventojų ind÷lių portfelis sumaž÷jo 0,1 proc. iki 2,1 mlrd. litų
birželio pabaigoje, bankui pasiūlius klientams itin patrauklią alternatyvią taupymo kryptį – antrin÷je rinkoje
įsigyti antrin÷je rinkoje banko platinamų LR Vyriausyb÷s obligacijų.
Per pirmąjį 2009 m. pusmetį Bankas pl÷tojo esamus ir pasiūl÷ naujus finansinius produktus ir paslaugas:
 klientams pristat÷ vaikų programą, kurią sudaro vaikų ind÷lis, ilgalaikis universalusis ind÷lis, jaunimo
mok÷jimo kortel÷, vaiko gyvyb÷s draudimas;
 pasiūl÷ naują ind÷lio rūšį - “INDöLIO PLANAS 3,6,12”;
 siūlydamas alternatyvias taupymo kryptis, Bankas aktyviai platino LR Vyriausyb÷s obligacijas;
 suaktyvino tiesioginio debeto ir įmokų sutarčių sudarymą su įmon÷mis;
 organizavo darbo užmokesčio pervedimo akciją, suteikdami papildomų nuolaidų klientams;
 tobulino klientų aptarnavimo programas, leidžiančias išsiaiškinti ir lanksčiai tenkinti klientų poreikius;
 tobulino Ryšių su klientais valdymo sistemą (CRM);
 įdieg÷ Etronikos sprendimų r÷mimo sistemą, kuri automatizavo kredito limitų mok÷jimo kortelių sąskaitose
išdavimo procesą;
 organizavo mažmeniniams klientams skirtų produktų pardavimo skatinimo kampanijas.
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2009 metais AB DnB NORD bankas ir toliau s÷kmingai tęs÷ bendradarbiavimą su UAB DK PZU Lietuva ir UAB
DK PZU Lietuva gyvyb÷s draudimas bei su Vital Forsikring ASA filialu "Vital Life".
Siekdamas patogiai teikti kokybiškas finansines paslaugas savo klientams, per pirmąjį 2009 m pusmetį AB DnB
NORD bankas atidar÷ po naują poskyrį Kaune bei Šiauliuose ir vieną poskyrį perk÷l÷ į verslui palankesnę vietą
Vilniuje. Birželio pabaigoje Bankas teik÷ paslaugas privatiems ir verslo klientams per visoje šalyje išsid÷sčiusį
Banko tinklą, kurį sudar÷ 86 skyriai ir poskyriai. Tai trečias pagal dydį klientų aptarnavimo tinklas šalyje. Iki
metų pabaigos numatoma ir toliau optimizuoti skyrių tinklo veiklą.
Klientų patogumui per pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius Bankas įreng÷ 4 naujus bankomatus, iš jų antrąjį su
grynųjų pinigų įnešimo funkcija. Birželio pabaigoje Banko klientai gal÷jo patogiai naudotis 178 AB DnB NORD
bankui priklausančiais bankomatais ir 336 SEB banko bankomatais. Tai leidžia Grup÷s klientams naudotis
didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu.
Nuolat tobulinant internetin÷s bankininkyst÷s sistemos funkcionalumą ir patogumą vartotojui, klientų,
besinaudojančių Banko internetin÷s bankininkyst÷s paslaugomis, skaičius 2009 m. pirmą pusmetį palyginti su
2008 m. tuo pačiu laikotarpiu padid÷jo 24 proc. iki 321 tūkstančių. Per pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius
88 proc. visų mok÷jimo pavedimų buvo atlikta naudojantis Banko internetin÷s bankininkyst÷s sistema.
Per 2009 m. pirmą pusmetį Bankas išdav÷ 26 tūkst. naujų mok÷jimo kortelių. 2009 metų pirmo pusmečio
pabaigoje Bankas buvo išdavęs 348,7 tūkst. mok÷jimo kortelių. Atsiskaitymų Banko išduotomis kortel÷mis
apyvarta per 2009 m. pirmą pusmetį siek÷ 2,275 mlrd. litų.
Verslo bankininkyst÷
D÷l geb÷jimo priimti greitus ir lanksčius finansinius sprendimus bei išnaudodamas ilgalaikių dalykiškų santykių
su klientais teikiamus pranašumus, pirmąjį 2009 m. pusmetį AB DnB NORD bankas stiprino savo pozicijas
verslo bankininkyst÷s srityje pritraukiant juridinių asmenų ind÷lius ir didinant juridinių klientų skaičių, kuris per
šį laikotarpį padid÷jo 784-iais iki 52,7 tūkstančių.
Per 2009 m. pirmąjį pusmetį ūkio subjektų ind÷liai AB DnB NORD banke padid÷jo 113 mln. litų, arba 7,92
proc., ir birželio 30 d. sudar÷ 1.5 mlrd. litų. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, Bankas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už÷m÷ 11,83 proc. juridinių asmenų ind÷lių rinkos.
Sumaž÷jus rizikos kriterijus atitinkančių verslo projektų skaičiui ir atidžiai renkantis verslo ir paslaugų
segmentus finansavimui AB DnB NORD banko grynasis kreditų juridiniams asmenims portfelis per pirmuosius
šešis 2009 m. m÷nesius sumaž÷jo 380 mln. litų, arba 6,4 proc., iki 5,54 mlrd. litų. Remiantis Lietuvos bankų
asociacijos duomenimis, pagal šį rodiklį Bankas už÷m÷ 15.4 proc. šalies kreditų verslui rinkos. Daugiausiai
Banko paskolų verslui portfelis išaugo viešojo ir žem÷s ūkio sektoriuose. Nuo metų pradžios labiausiai
sumaž÷jo didmenin÷s bei mažmenin÷s prekybos ir transporto sektorių finansavimas.
AB DnB NORD 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 verslo pl÷trai, bet ir verslo klientų darbuotojams.
AB DnB NORD bankas skyr÷ didelį d÷mesį smulkaus ir vidutinio verslo įmon÷ms (SVV), dar 2008-aisisis
parengdamas specialius paslaugų paketus jau veikiančioms ir naujai steigiamoms įmon÷ms. Nor÷damas

suteikti daugiau galimybių šalies verslui AB DnB NORD bankas pasiraš÷ 15 milijonų eurų vert÷s ilgalaikio
finansavimo sutartį su Europos investicijų banku (EIB), taip pratęsdamas 2003 metais prad÷tą s÷kmingą
bendradarbiavimą. Pagal pasirašytą dvišalę sutartį į šalies ekonomiką papildomai pritrauktus finansinius
išteklius AB DnB NORD bankas skiria smulkaus ir vidutinio verslo investiciniams projektams finansuoti.
Banko bendradarbiavimui su Smulkaus ir vidutinio verslo sektoriumi įtakos tur÷jo:
•
SVV reitingų sistemos tobulinimas;
•
procedūrų (paraiškos kreditui, sąskaitų atidarymo bei mok÷jimo kortelių įsigijimo prašymų ir t.t.)
supaprastinimas;
•
s÷kmingai tęsta Banko veikla smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo projekte, kurį kaip l÷šų
administratorius reng÷ UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.
2009 m. Bankas toliau aktyviai tęs÷ bendradarbiavimą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ bei UAB „Žem÷s ūkio
paskolų garantijos fondas“ ir buvo viena iš aktyviausių kredito institucijų, išduodančių kreditus SVV su šių valstybinių
institucijų garantijomis.
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
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klientams ir įmon÷ms, taip pat įmonių finansų paslaugas, įskaitant klientų konsultavimą, vykdant įmonių
įsigijimų ir susijungimų sandorius, kapitalo pritraukimo projektus ir pan.
Pirmąjį 2009-ųjų pusmetį AB DnB NORD bankas buvo didžiausias skolos vertybinių popierių leid÷jas Lietuvos
rinkoje. 2009 m. birželio 30 d. bendra Banko išleistų skolos vertybinių popierių nominali vert÷ sudar÷ 967,3
mln. litų, iš jų - 756,3 milijonai litų nominalios vert÷s su akcijų rinkų indeksais ir žaliavų kainomis susietų
obligacijų.
2009 m. pirmąjį pusmetį bankas buvo aktyviausias Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s vertybinių popierių
platintojas Baltijos šalyse, išplatinęs 869,5 mln. litų. Be aukciono būdu platinamų iždo vekselių, Banko
išplatintos vyriausyb÷s obligacijos sudar÷ 62 proc. visos Baltijos šalyse išleistų vyriausyb÷s obligacijų
nominalios vert÷s.
2009 metų birželio m÷nesį AB DnB NORD bankas s÷kmingai dalyvavo tarptautiniame konsorciume platinant
500 mln. eurų nominalios vert÷s Lietuvos vyriausyb÷s euroobligacijas. Bankas buvo atsakingas už obligacijų
platinimą Baltijos šalyse.
2009 m. Bankas ir toliau aktyviai veik÷ vidaus valiutų rinkoje. Apyvartos augimas, keičiant grynuosius ir
negrynuosius pinigus, viršijo visos rinkos vidutinį augimą. Tai leido AB DnB NORD bankui padidinti savo dalį
Lietuvos valiutų rinkoje nuo 11-14 proc. 2008 m. iki 14-24 proc. pirmoje 2009 pus÷je, priklausomai nuo rinkos
segmento.
12. Informacija apie dukterines įmones
2007 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankui priklaus÷ šios dukterin÷s bendrov÷s UAB DnB NORD investicijų
valdymas, UAB DnB NORD lizingas ir UAB DnB NORD būstas. Bankui priklaus÷ 100 proc. dukterinių įmonių
akcijų.
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

Šalyje sparčiai blog÷jant makroekonominei situacijai bei d÷l pesimistinių ateities prognozių Lietuvos lizingo
rinka per 2009 m. pirmąjį pusmetį susitrauk÷ 16,6 proc. UAB DnB NORD lizingas, finansuojančios transporto
priemonių, įrangos ir nekilnojamojo turto įsigijimą, portfelis prieš atid÷jinius per 2009 m. pirmąjį pusmetį
sumaž÷jo 12,7 proc. iki 822 mln. litų, o bendrov÷s užimama rinkos dalis padid÷jo nuo 8,3 proc. iki 8,7 proc.
Pagrindinis d÷mesys per 2009 m. pirmąjį pusmetį skirtas portfelio kokyb÷s gerinimui, kreditavimo rizikos
valdymui bei klientų aptarnavimo kokyb÷s tobulinimui.
Per 2009 m. pirmąjį pusmetį UAB DnB NORD lizingas toliau vykd÷ įmon÷s veiklos optimizavimo procesą
perduodant lizingo produktų pardavimo funkciją AB DnB NORD bankui ir taip išplečiant klientų aptarnavimo
tinklą, padidinant kryžminio pardavimo efektyvumą bei sumažinant veiklos sąnaudas.
2009 m. birželio 30 d. bendrov÷s išlaidų ir pajamų santykinis rodiklis (CIR) per pirmąjį 2009 m. pusmetį
pager÷jo nuo 38,4 proc. iki 32,3 procento, tačiau akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) buvo neigiama ir siek÷ 23,2 proc.
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UAB DnB NORD investicijų valdymas
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data ir vieta
Įmon÷s kodas
Registruotos ir faktin÷s buvein÷s adresas

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

Telefono numeriai

(8-5) 2393 567, (8-5) 2393 773

Fakso numeris

(8-5) 2393 473

Elektroninio pašto adresas

investicija@dnbnord.lt

Interneto svetain÷s adresas
Leidimo verstis valdymo įmon÷s veikla numeris

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 2009 metų pirmąjį pusmetį padid÷jo 56,9 mln. litų arba 28,6 procentų iki 255,5 mln. litų.
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.
2009 m. birželio 30 d. UAB DnB NORD investicijų valdymas vald÷ tris II pakopos fondus, du III pakopos
pensijų fondus ir tris investicinius fondus. Naujų fondų per ataskaitinį laikotarpį įsteigta nebuvo.

Valdomų fondų veiklos rezultatai per 2009 m. pirmąjį pusmetį:
Fondas

Akcijų
dalis, %

DnB NORD pensija 1
Obligacijų fondas
Pinigų rinkos fondas
DnB NORD pensija 2

0%
<25%

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

<50%

100%

Faktinis prieaugis nuo metų
pradžios

Palyginimas su
lyginamuoju indeksu

+3,43%

0,47%

+5,55%
+2,97%

2,59%
1,88%
2,21%

+6,54%
+8,51%

2,81%

+10,09%

4,39%

+15,70%
+12,02%

7,27%
3,59%

Ataskaitinio laikotarpio metu įvyko svarbus įvykis – Lietuvos Respublikos seimas sumažino Sodros pervedamos
ir privačiai kaupiamos II pensijų pakopos tarifą privatiems pensijų fondų dalyviams. Remiantis pakeistu pensijų
reformos įstatymu, šis tarifas nuo 2009 m. sausio 1 d. sumažinamas nuo 5,5 proc. iki 3 proc., o nuo liepos 1 d.
sumažinamas iki 2 proc. Šie pokyčiai tur÷s neigiamos įtakos II pakopos pensijų fondų pajamoms šiais ir kitais
metais.

UAB DnB NORD būstas
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris

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;
Karmelitų g. 3, LT-01129 Vilnius, Lietuvos Respublika
(8-5) 2499 277

Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

(8-5) 2499 276
info@dnbnordbustas.lt
www.dnbnordbustas.lt
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UAB DnB NORD būstas užsiima nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų teikimu gyvenamojo ir komercinio
nekilnojamojo turto rinkoje. Bendrov÷ taip pat teikia nekilnojamojo turto pardavimo paslaugas Bankui ir Banko
klientams, susidūrusiems su finansiniais sunkumais.
Juridinių asmenų registre bendrov÷ įregistruota 2007 m. sausio 10 d. Šiuo metu bendrov÷ vykdo veiklą
Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje. 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 įmonių šiame sektoriuje Lietuvoje.
D÷l sąstingio Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje 2009 metų pirmą pusmetį bendrov÷ daugiau d÷mesio skyr÷
veiklos efektyvumui, sąnaudų valdymui ir darbui su Banko klientų, susiduriančių su ekonomikos nuosmukio
poveikiu, turto pardavimu.
Siekiant užtikrinti tolesnę tarpininkavimo paslaugų pl÷trą, nuspręsta pardavin÷ti AB DnB NORD būsto franšizę
kitoms nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷ms.

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 informaciją apie finansinių rizikų vertinimą ir
valdymą yra pateikta AB DnB NORD banko 2008 m. finansin÷je atskaitomyb÷je, 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.
2009 m. birželio 30 d. tarptautin÷s reitingų agentūros AB DnB NORD bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi
reitingo įvertinimas buvo „A“ (perspektyva neigiama), trumpalaikio skolinimosi reitingo „F1“, individualaus
reitingo D/E ir paramos reitingo „1”. Bankui suteikto ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyva buvo peržiūr÷ta
iš stabilios į neigiamą balandžio 9 d. po to kai 2009 m. balandžio 8 d. agentūra sumažino Lietuvos Respublikai
suteiktą ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą iki BBB (perspektyva neigiama). Balandžio 16 d. "Fitch
Ratings" pakeit÷ individualų Emitento reitingą iš C/D į D/E. Pasak „Fitch Ratings“, „visų Baltijos šalyse
veikiančių reitinguojamų Šiaur÷s šalių bankams priklausančių dukterinių bankų individualių reitingų
sumažinimas atspindi sparčiai blog÷jančią ekonomin÷s veiklos aplinką Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje.“
14. 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.
15. 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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 8 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;
•
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);
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•
•
•
•
•

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;
•
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.

16. Steb÷tojų taryba ir valdyba
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko steb÷tojų tarybą sudar÷ aštuoni nariai. Du iš jų – Viktoras
Valentukevičius ir Antanas Zabulis - yra nepriklausomi tarybos nariai. Šios steb÷tojų tarybos kadencija baigiasi
2010 m. kovo 23 d.
2009 m. kovo 16 d. d. neeilinis akcininkų susirikimas steb÷tojų tarybos nariu išrinko Thomas Stephan Buerkle,
kuris 2009 m. kovo 18 d. tarybos pos÷dyje buvo išrinktas steb÷tojų tarybos pirmininku. Jis pakeit÷ lig tol šias
pareigas ÷jusį Sven Herlyn.
2009 m. kovo 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas steb÷tojų tarybos nariais išrinko Juergen Machalett
ir Andreas Fichelscher, kurie šiose pareigose pakeit÷ Juergen Allerkamp ir Christoph Schulz. Naujai išrinkti
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Banko steb÷tojų tarybos nariai yra Vokietijos NORD/LB banko atstovai. Andreas Fichelscher pareigas prad÷jo
eiti nuo 2009 m. geguž÷s 13 d., o Juergen Machalett - nuo 2009 m. geguž÷s 14 d.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko trys 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

Pabaiga
2010-03-23

Thomas Stephan
Buerkle

Tarybos
pirmininkas

2009-03-16

Torstein Hagen

Tarybos
narys,
tarybos
pirmininko
pavaduotoj
as (nuo
2009-0526)

2006-05-12

Viktoras
Valentukevičius

Antanas Juozas
Zabulis

Nepriklausomas
Tarybos
narys

Nepriklausomas
Tarybos
narys

2006-03-23

2006-03-23

Išsilavinimas

Berlyno
universitetas,
Ekonomikos
mokslų
magistras

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

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)

2010-03-23 Oslo verslo ir
ekonomikos
mokykla,
verslo
bakalauras;
Pietų
Floridos
universitetas, verslo
magistras

DnB NOR įvairios pareigos
(1994-2000);

2010-03-23 Vilniaus
universiteto
Tarptautinių
santykių
institutas,
diplomatijos
kursas,
Vilniaus
universitetas,
ekonomistas

LR Energetikos ministerija,
viceministras (1994 – 1996);

2010-03-23 Bossard
universitetas, Paryžius,
tarptautinis
vadybininkas;

UAB Statoil Lietuva, Verslo
pl÷tros vadovas (1994 –
1995);

VU
tarptautinio
verslo
mokykla,
vadybininkas;
VU, fizikas

NTNA INTERNATIONAL
MGMT, konsultantas (20002002);
NORD/LB , atstovas (20022005);
DnB NORD, kreditų vadovas
(nuo 2005).

LR Ūkio ministerija,
viceministras (1997 – 2000);
AB „Lietuvos dujos“, finansų
direktorius (2000 – 2002);
AB Lietuvos dujos,
generalinis direktorius (nuo
2002).

UAB Statoil Lietuva,
Generalinis direktorius (1995
– 1997);
Statoil Baltijos šalys, Pl÷tros
direktorius Baltijos šalims,
generalinis direktorius
Lietuvai (1997 – 1999)
Statoil olieselskap HQ,
vyr.patar÷jas, tarptautin÷s
prekybos departamentas
(1999 – 2000);
UAB Omnitel, prezidentas
(nuo 2000).

Jarle Mortensen

Tarybos
narys

2007-05-24

2010-03-23 Norvegijos
vadybos
mokykla,

Sparebanken NOR,
Norvegija, regiono vadovas
(1997-2000); DnB NOR Bank
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Verslo
vadybos
diplomas

ASA, regiono vadovas (20002004); DnB NOR Bank ASA,
vykdantysis vice-prezidentas
(nuo 2004)

Tony Samuelsen

Tarybos
narys

2008-05-22

2010-03-23 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)

Juergen Machalett

Tarybos
narys

2009-05-14

2010-03-23 Vokietijos
Bankų
akademija,
bankininkyst
÷s diplomas

Prima Banka Latvijoje
prezidentas (2001-2003),
Norddeutsche Landesbank
Verslo bankininkyst÷s
vadovas ir vykdantysis viceprezidentas (nuo 2004)

Andreas
Fischelsher

Tarybos
narys

2009-05-13

2010-03-23 Kazelio
universitetas,
Fizikos
fakultetas,
diplomuotas
fizikas

VR DISKONTBANK GMBH
valdybos narys (1999-2003),
DEKA banko Vokietijoje IT
vadovas (2003-2008),
Norddeutsche Landesbank
Organizacin÷s ir IT tarnybos
vadovas (nuo 2008 m.
rugpjūčio).

2009 m. kovo 18 d. steb÷tojų tarybos pos÷dyje valdybos nariu buvo išrinktas Fredrik J. Borch. Jis prad÷jo eiti
valdybos nario ir prezidento pavaduotojo pareigas nuo 2009 m. kovo 23 d.
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko valdybą sudar÷ penki nariai, kai 2009 m. geguž÷s 26 d. Sigitas
Žutautas atsistatydino iš Banko valdybos nario ir prezidento pavaduotojo pareigų nuo 2009 m. birželio 12 d.
Visi valdybos nariai yra skiriami iki steb÷tojų tarybos kadencijos pabaigos. Dabartin÷ valdybos kadencija
baigiasi 2010 m. kovo 23 d.
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

Valdybos
pirmininkas,
prezidentas

2006-03-23

Išsilavinimas

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

Pabaiga
2010-03-23 Vokietijos
taupomųjų
bankų
akademija,
Taupomųjų
bankų verslo
vadybos
diplomas

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).

Dr. Vygintas
Bubnys

Valdybos
pirmininko
pavaduotojas,
prezidento
pavaduotojas

2006-03-23

2010-03-23 VU, socialinių
mokslų daktaras,
ekonomistasmatematikas

AB Lietuvos taupomasis
bankas, Banko valdybos
pirmininkas (1991 –
1997);
FMĮ “Balticum
Managament”, patar÷jas,
direktoriaus
pavaduotojas, direktorius
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(1997-2000)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Valdybos
pirmininko patar÷jas
(2000-2002).
Gundars
Andžans

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2006-03-23

2010-03-23 Rygos technikos
universitetas,
diplomuotas
inžinieriusmatematikas

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.

Dr. Jekaterina
Titarenko

Valdybos
nar÷,
prezidento
pavaduotoja

2007-01-01

2010-03-23 VU, socialinių
mokslų daktar÷;
VU, ekonomikos
magistr÷,
bankininkyst÷

Lietuvos bankas, Bankų
priežiūros departamento
Kredito įstaigų
inspektavimo skyrius,
ekonomist÷, vyriausioji
ekonomist÷ (1995-2001);
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
(2002-2003);
AB DnB NORD bankas,
Finansinių rizikų
departamento vadov÷
(2003-2006).

Fredrik J. Borch

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2009-03-23

2010-03-23 Troms÷s
universitetas
(Norvegija),
Jūrinių studijų
bakalauras

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
(2006-2009)

Sigitas
Žutautas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

2007-01-01

2009-06-12 VU,
Verslo vadybos
magistras
(apskaita ir
auditas),
Ekonomikos
bakalauras
(bankininkyst÷)

AB Litimpex bankas,
ekonomistas (19951996);
UAB „KPMG Lietuva.
Auditas. Apskaita.
Konsultacijos,“,auditoriaus
pad÷j÷jas (1996-1997);
UAB
„PricewaterhouseCoopers“
, auditoriaus
vyr.pad÷j÷jas,
vadybininkas-asistentas
(1998-2003);
Vilniaus Universiteto
Tarptautinio verslo
23 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

mokykla, d÷stytojas
(2004);
AB bankas „NORD/LB
Lietuva“, Vidaus audito
departamentas, vadovas
(2003-2006);
AB DnB NORD banko
Panev÷žio verslo centras,
vadovas (2006).
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÷ Valstybinį taupomųjų bankų ir
kreditavimo pagrindų institutą Bonoje, 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.).
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.
17. Audito komiteto veikla
Banko audito komitetą steigia Banko steb÷tojų taryba. Per ataskaitinį laikotarpį buvo surengti du Banko audito
komiteto pos÷džiai. 2009 m. birželio 30 d. audito komiteto narių pareigas ÷jo Jan Kuhnel (pirmininkas),
Andreas Fichelscher, Torstein Hagen, Jarle Mortensen ir Leif René Hansen.
Audito komitetas vykdo Banko vidaus kontrol÷s sistemos veikimo priežiūrą, tvirtina metinį Vidaus audito
departamento audito planą bei prižiūri auditavimo procesą. Atsižvelgdamas į auditavimo tvarką ir apskaitos
politiką, audito komitetas peržiūri išor÷s auditorių pateikiamas išvadas bei rekomendacijas, 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.
18. Darbuotojai
2009 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko Grup÷je buvo 1272 faktiškai užimtos pareigyb÷s. Vidutinis
m÷nesinis darbo užmokestis Grup÷je buvo 3690 litų.
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Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčiai
2004 12
31

2005 12
31

2006 12
31

2007 12
31

2008 12
31

2009 06
30

Banko darbuotojų
skaičius

1001

1030

1044

1162

1229

1238

Grup÷s darbuotojų
skaičius

1027

1065

1086

1223

1312

1272

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

2530

2560

2750

3245

3620

3690

2009 m. birželio 30 d. vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis pagal pagrindines darbuotojų grupes buvo
pasiskirstęs taip: administracijos (be valdybos narių) – 7160 litų; specialistų – 2990 litų; tarnautojų – 2430
litų; darbininkų – 2175litų.
Grup÷s darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2009 m. birželio 30 d.
Viso darbuotojų

Darbuotojų sud÷tis
pagal išsilavinimą
su aukštuoju

Administracija
Specialistai
Tarnautojai
Darbininkai
Iš viso

210
1039
19
4
1272

191
614
10
815

su spec. vid.
(aukštesniuoju)
12
269
1
2
284

su viduriniu
7
156
8
2
173

19. Informacija apie išmok÷tą atlygį
Per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. Banko valdybos nariams, užimantiems Banke
kitas pareigas, ir vyriausiajai buhalterei per pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius buvo išmok÷ta 1,1 mln. litų
atlyginimo. Už 2008 m. Banko valdybos nariams premijos mok÷tos nebuvo:

Iš viso :
Vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui

Priskaičiuota darbo
užmokesčio, Lt
1 103 917
157 702

Išmok÷ta premijų, Lt
7 400
7 400

2009 metais Banko valdybos nariams ir vyriausiajai buhalterei buvo išmok÷ta 148 400 litų kitų priskaitytų
išmokų (automobilio nuomos, buto nuomos, viršnormatyvinių dienpinigių).
Banko steb÷tojų tarybos nariams 2009 metais už 2008 metus tantjemų nemok÷ta. Vadovaujantis 2009 m.
kovo 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nepriklausomiems steb÷tojų tarybos nariams per
pirmuosius šešis 2009 m. m÷nesius išmok÷ta 20 717 litų už dalyvavimą steb÷tojų tarybos pos÷džiuose ir su
dalyvavimu steb÷tojų tarybos pos÷džiuose susijusių išlaidų apmok÷jimui.
Banko darbuotojams pagal darbo sutartis n÷ra numatyta specialių išmokų nutraukiant darbo sutartis išskyrus
šiuos atvejus:
1) dviejų 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.

25 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

20. Įstatų keitimo tvarka
Vadovaujantis galiojančiais Emitento įstatais, kurie buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m.
rugpjūčio 20 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.
21. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 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
2009 m. birželio 30 d. į viešąją vertybinių popierių apyvartą AB DnB NORD bankas buvo išleidęs šiuos skolos vertybinius popierius:

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
4,33 % fiksuotų palūkanų obligacijų emisija
Nr.1 (LT0000403388)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr.
4/2008
(LT0000401614)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr.
5/2008
(LT0000401689)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr.
6/2008
(LT)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr.
7/2008
(LT)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr.
8/2008
(LT)
Nulin÷s atkarpos obligacijų emisija Nr. 1/2009
(LT)
Nulin÷s atkarpos obligacijų emisija Nr. 2/2009
(LT)

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

250 000

100 (LTL)

100,00 (LTL)

25 000 000
(LTL)

4,33

2009-09-26

Nominali vert÷

1 082 500

358 358

100 (LTL)

99,91- 100,00 (LTL)

35 835 800
(LTL)

6,60

2009-07-24

Nominali vert÷

-

337 579

100 (LTL)

99,94- 100,00 (LTL)

33 757 900
(LTL)

6,90

2009-09-28

Nominali vert÷

-

49 461

100 (LTL)

99,94- 100,00 (LTL)

49 46 100 (LTL)

7,60

2009-10-18

Nominali vert÷

-

129 003

100 (LTL)

99,81- 100,00 (LTL)

12 900 300
(LTL)

9,80

2010-11-15

Nominali vert÷

-

96 154

100 (LTL)

99,83- 100,00 (LTL)

9 615 400 (LTL)

12,00

2009-12-28

Nominali vert÷

-

2010-02-24

Nominali vert÷

-

2010-06-07

Nominali vert÷

-

26 048
602 329

28 652 800
(LTL)
60 232 900
100 (LTL)
90,68- 90,75 (LTL)
(LTL)
Su vertybinių popierių ir prekių indeksais susietos obligacijos
1100 (LTL)

992,48- 994,12
(LTL)

Išpirkimo
terminas

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

12 236

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 223 600
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-07-14

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su žaliavų kainomis susietų obligacijų emisija
Nr. 1 (LT1000403295)

48 377

100 (EUR)

102,54-103,00
(EUR)

4 837 700
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-10-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 10 (LT1000403287)

16 224

100 (EUR)

99,56-100,00 (EUR)

1 622 400
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-10-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

3 699

100 (EUR)

99,56-100,00 (EUR)

369 900 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-10-03

Nominali vert÷
+prieaugis

-
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Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 12 (LT0000403396)

60 206

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 020 600 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-11-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 13 (LT1000403352)

8 345

100 (LVL)

100,00 (LVL)

834 500 (LVL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-10-16

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 14 (LT0000403438)

60 130

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 013 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-12-01

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
2 (LT0000403446)

75 107

100 (LTL)

100,00 (LTL)

7 510 700 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-12-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 15 (LT0000403453)

34 650

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 465 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-01-11

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
3 (LT1000403386)

13 940

100 (LVL)

100,00 (LVL)

1 394 000
(LVL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2009-12-09

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 16 (LT0000403511)

33 361

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 336 100 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-02-23

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su BRIK akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
4 (LT0000403586)

96 700

100 (LTL)

100,00 (LTL)

9 670 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-02-08

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 17-LV (LV0000800449)

15 209

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 520 900
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-03-27

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 18-LV (LV0000800431)

4 130

100 (LVL)

100,00 (LVL)

413 000 (LVL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-03-27

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Kinijos akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 1 (LT0000403594)

352 825

100 (LTL)

100,00 (LTL)

35 282 500
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-03-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su naftos kainomis susietų obligacijų emisija
Nr. 1 (LT1000403428)

14 461

100 (USD)

100,00 (USD)

1 446 100
(USD)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-02-03

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Kinijos akcijomis susietų obligacijų emisija
Nr. 2 (LT0000403602)

79 800

100 (LTL)

100,00 (LTL)

7 980 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-03-01

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su naftos kainomis susietų obligacijų emisija
Nr. 2 (LT0000403735)

58 751

100 (LTL)

100,00 (LTL)

5 875 100 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-05-10

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 20 (LT0000403800)

119 367

100 (LTL)

100,00 (LTL)

11 936 700
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-05-10

Nominali vert÷
+prieaugis

-

57 025

100 (LTL)

100,00 (LTL)

5 702 500 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-05-10

Nominali vert÷
+prieaugis

-

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT0000403792)

Išpirkimo
terminas
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Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 19-LV (LV0000800472)

20 102

100 (EUR)

100,00 (EUR)

2 010 200 EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-05-26

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 2 (LT0000403818)

31 653

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 165 300 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-19

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Azijos šalių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 3 (LT1000403451)

11 677

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 167 700
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-19

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Dow Jones Euro STOXX Select dividend 30
indeksu susietų obligacijų emisija Nr. 1
(LT0000403826)

220 547

100 (LTL)

100,00 (LTL)

22 054 700
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

48 541

100 (LTL)

100,00 (LTL)

4 854 100
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-08-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

35 511

100 (EUR)

99,68-100,00 (EUR)

3 551 100
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-28

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT0000403875)

51 850

100 (LTL)

100,00 (LTL)

5 185 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su Dow Jones Euro STOXX Select dividend 30
indeksu susietų obligacijų emisija Nr. 2
(LT0000403867)

37 237

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 723 700
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 22 (LT0000403859)

99 450

100 (LTL)

100,00 (LTL)

9 945 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-06-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 23 (LT1000405043)

20 562

100 (EUR)

100,00 (EUR)

2 056 200
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2012-06-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

11 500

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 150 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-05

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

94 200

100 (EUR)

100,00 (EUR)

9 420 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

2010-07-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Su kylančių šalių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 3 (LT0000403917)

69 208

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 920 800
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-19

Nominali vert÷
+prieaugis

-

155 339

100 (LTL)

100,00 (LTL)

15 533 900
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-19

Nominali vert÷
+prieaugis

-

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

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

Išpirkimo
terminas
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Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

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

47 000

100 (LTL)

110,00 (LTL)

4 700 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-07-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

33 812

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 381 200
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-08-16

Nominali vert÷
+prieaugis

-

347 646

100 (LTL)

100,00 (LTL)

34 764 600
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-08-16

Nominali vert÷
+prieaugis

-

34 536

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 453 600
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-08-16

Nominali vert÷
+prieaugis

-

12 350

100 (EUR)

110,00 (EUR)

1 235 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-08-16

Nominali vert÷
+prieaugis

-

63 217

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 321 700
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-09-25

Nominali vert÷
+prieaugis

-

3 704

100 (LTL)

110,00 (LTL)

370 400 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-09-25

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

44 143

100 (LTL)

99,60-100,00 (LTL)

4 414 300
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-11-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

21 551

100 (LTL)

110,00 (LTL)

2 155 100
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-11-02

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

210 783

100 (LTL)

100,00 (LTL)

21 078 300
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-10-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

141 566

100 (LTL)

100,00 (LTL)

14 156 600
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-10-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

36 465

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 646 500
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-10-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

35 950

100 (LTL)

100,00 (LTL)

3 595 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-10-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

29 766

100 (EUR)

100,00 (EUR)

2 976 600
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-10-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

330 899

100 (LTL)

100,00 (LTL)

33 089 900
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-11-15

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

331 942

100 (LTL)

100,00 (LTL)

33 194 200
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-11-15

Nominali vert÷
+prieaugis

-

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų
krepšeliu susietų obligacijų emisija Nr. 2
(LT0000403982)
Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų
krepšeliu susietų obligacijų emisija Nr. 3
(LT1000403527)
Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų
krepšeliu susietų obligacijų emisija Nr. 4
(LT1000403535)
Su Kinijos ir Japonijos nekilnojamojo turto
rinkomis susietų obligacijų emisija Nr. 1
(LT0000403990)
Su Kinijos ir Japonijos nekilnojamojo turto
rinkomis susietų obligacijų emisija Nr. 2
(LT0000430019)

Su pasaulio akcijų indeksais susietų obligacijų
emisija Nr. 28 (LT1000403592)
Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų
krepšeliu susietų obligacijų emisija Nr. 7
(LT0000430225)
Su aktyviai valdomu pasaulio akcijų indeksų
krepšeliu susietų obligacijų emisija Nr. 8
(LT1000403600)

Išpirkimo
terminas

30 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

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

123 040

100 (LTL)

100,00 (LTL)

12 304 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-11-15

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

157 255

100 (LTL)

99,34-100,00 (LTL)

15 725 500
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-12-22

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

10 590

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 059 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-09-26

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

29 063

100 (EUR)

99,64-100,00 (EUR)

2 906 300
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-09-29

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

2 227

100 (EUR)

99,59-100,00 (EUR)

222 700 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-12-05

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

19 040

100 (EUR)

102,57-103,00
(EUR)

1 904 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-12-05

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

154 045

100 (EUR)

100,00 (EUR)

15 404 500
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-12-08

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

119 080

100 (LTL)

100,00 (LTL)

11 908 000
(LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-12-08

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

11 130

100 (EUR)

99,53-100,00 (EUR)

1 113 000
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-01-31

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

7 086

100 (EUR)

102,66-103,00
(EUR)

708 600 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-04

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

3 901

100 (EUR)

99,58-100,00 (EUR)

390 100 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-11

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

54 949

100 (LTL)

99,56-100,00 (LTL)

5 494 900 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-11

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

87 940

100 (LTL)

100,00 (LTL)

8 794 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2010-03-11

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

26 316

100 (LTL)

100,00 (LTL)

2 631 600 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-18

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

38 067

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 806 700
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-18

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

34 219

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 421 900
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-03-18

Nominali vert÷
+prieaugis

-

Išpirkimo
terminas

31 puslapis iš 32

AB DnB NORD bankas
2009 m. ŠEŠIŲ MöNESIŲ TARPINIS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS

Išpirkimo
kaina,
terminai ir
tvarka

2008 m.
išmok÷tos
atkarpos
(Lt)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

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

79 429

100 (LTL)

99,62-100,00 (LTL)

7 942 900 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-04-11

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

36 447

100 (LTL)

99,33-100,00 (LTL)

3 644 700 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-05-20

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

7 421

100 (EUR)

102,61-103,00
(EUR)

742 100 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-06-13

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

15 298

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 529 800
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-06-13

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

15 481

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 548 100
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-06-13

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

30 946

100 (EUR)

100,00 (EUR)

3 094 600
(EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-06-17

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

88 086

100 (LTL)

100,00 (LTL)

8 808 600 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-06-27

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

17 498

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 749 800 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-07-29

Nominali vert÷
+ prieaugis

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

9 579

100 (EUR)

100,00 (EUR)

957 900 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-09-19

Nominali vert÷
+ prieaugis

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

3 741

100 (EUR)

99,51 – 100 (EUR)

374 100 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-09-19

Nominali vert÷
+ prieaugis

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

14 901

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 490 100 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-11-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

60 000

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 000 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2011-11-07

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

3 510

100 (EUR)

100,00 (EUR)

351 000 (EUR)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2012-02-28

Nominali vert÷
+prieaugis

-

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

16 560

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 656 000 (LTL)

Priklauso nuo
indekso pokyčio

2012-02-28

Nominali vert÷
+prieaugis

-

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

Išpirkimo
terminas

32 puslapis iš 32

