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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas
Šis 2011 m. šešių m÷nesių konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d.
iki 2011 m. birželio 30 d.

2. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys
Emitento pavadinimas
Teisin÷ forma

AB DnB NORD bankas
akcin÷ bendrov÷

Įregistravimo data ir vieta
Įmon÷s kodas

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

Buvein÷s adresas

J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris

(8-5) 239 34 44

Fakso numeris

(8-5) 213 90 57

Elektroninio pašto adresas

info@dnbnord.lt

Interneto svetain÷s adresas

www.dnbnord.lt

3. Emitento pagrindin÷s veiklos pobūdis
Didžiausiai Norvegijos finansinių paslaugų grupei DnB NOR ASA priklausantis 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 yra kredito įstaiga, turinti licenciją verstis ir verčiasi ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų
pri÷mimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima
su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.
Bankas teikia šias finansines paslaugas:
•
ind÷lių ir kitų grąžintinų l÷šų pri÷mimas;
•
skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
•
pinigų pervedimas;
•
mok÷jimo kortelių ir kitų mok÷jimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas;
•
finansin÷ nuoma (lizingas);
•
finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
•
sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita d÷l pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, ind÷lių sertifikatų
ir t.t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir
palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų;
•
investicin÷s paslaugos;
•
finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
•
pinigų tvarkymas;
•
informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mok÷jimo klausimais teikimas;
•
seifo kamerų nuoma;
•
valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);
•
piniginių l÷šų saugojimas ir administravimas;
•
įmonių konsultavimas d÷l kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių klausimų, taip pat
konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu;
•
su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas;
•
elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas;
•
atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
•
investicinių fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių administravimas.
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2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko grupę (toliau „Grup÷“) Lietuvoje sudar÷ – AB DnB NORD bankas ir
dukterin÷s bendrov÷s UAB DnB NORD investicijų valdymas, UAB DnB NORD lizingas, UAB DnB NORD būstas,
UAB G÷luž÷s projektai, UAB Intractus bei UAB Intractus dukterin÷ įmon÷ UAB Industrius. Duomenys apie
Grupei priklausančias bendroves ir jų veiklą pateikti šio konsoliduoto pranešimo 12 dalyje.

Grup÷s ir Emitento organizacin÷ struktūra

DnB NOR Bank ASA
(Norvegija)

100%

UAB DnB NORD
investicijų
valdymas

100%
%%%
72,14%

UAB Intractus

27,86%

Emitentas
AB DnB NORD bankas

100%

UAB DnB NORD
lizingas

100%
%%%

UAB G÷luž÷s
projektai

75,47%

24,53%

UAB DnB
NORD būstas

100%

UAB Industrius

2011 m. birželio 30 d. Norvegijoje registruotas bankas DnB NOR Bank ASA įsigijo 100 proc. AB DnB NORD
banko akcijų iš savo valdomo Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S tokiu būdu tapdamas vieninteliu
tiesioginiu AB DnB NORD banko akcininku, valdančiu 100 proc. Banko akcijų ir balsavimo teisių.
2011 m. birželio 2 d. įregistruotas padidintas UAB Intractus kapitalas. Visas naujas dukterin÷s bendrov÷s
akcijas įsigijo Bankas apmok÷damas jas piniginiais ir nepiniginiais įnašais. Tokiu būdu Banko akcijų nuosavyb÷s
dalis UAB Intractus padid÷jo nuo 25,14 iki 72,14 proc., o UAB DnB NORD lizingo - sumaž÷jo nuo 74,86 proc.
iki 27,86 proc. procento.
2011 m. vasario 15 d. UAB Intractus įsteig÷ svao dukterinę bendrovę UAB Industrius, kurios įstatinis kapitalas
yra 10 000 litų.
4. Banko įstatinio kapitalo struktūra
2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko įstatinis kapitalas buvo 656 665 410 (šeši šimtai penkiasdešimt
šeši milijonai šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt) litų. Jis 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.
Per pirmąjį 2011 m. pusmetį AB DnB NORD banko įstatinis kapitalas nesikeit÷.
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2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko įstatinį kapitalą sudar÷:
Akcijų rūšis ir
klas÷

Vertybinių
popierių ISIN
kodas

Išleista
akcijų, vnt.

Vienos akcijos
nominali
vert÷, Lt

Bendra
nominali vert÷,
Lt

Dalis
įstatiniame
kapitale, proc.

Paprastosios
vardin÷s akcijos

LT0000100174

5 710 134

115

656 665 410

100.00

Visas Emitento įstatinis kapitalas yra apmok÷tas ir Banko akcijoms netaikomi kiti nei teis÷s aktuose numatyti
vertybinių popierių perleidimo apribojimai.
Konvertuojamų vertybinių popierių Emitentas n÷ra išleidęs.
Visos Emitento akcijos yra išleistos viešajai apyvartai ir buvo išplatintos savo j÷gomis (t.y. ne per biržą ir
nesinaudojant tarpininkų paslaugomis).
2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankas nebuvo įsigijęs ir neperleido savo ar savo dukterinių įmonių akcijų
tretiesiems asmenims, išskyrus UAB Intractus akcijas įgytas bendrov÷s įstatinio kapitalo didinimo metu,
aprašyto šio tarpinio konsoliduoto pranešimo 3 dalyje.
AB DnB NORD banko vertybinių popierių paketams n÷ra taikomi jokie kiti nei teis÷s aktuose ir šiame 2011 m.
Grup÷s konsoliduotame tarpiniame pranešime nurodyti apribojimai, jei tokie nurodyti, bei n÷ra nustatyti
reikalavimai gauti Emitento ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimą.
Emitento įstatinio kapitalo suformavimo raida:
Data

Įstatinis kapitalas

Kapitalo
padid÷jimas

Aprašymas

2001 m.

102 839 115

-

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 nepaskirstyto pelno ir
papildomais įnašais

2009 m.

656 665 410

65 666 610

Kapitalo didinimas papildomais įnašais

Emitentas, tuomet veikiantis AB Lietuvos žem÷s ūkio bankas vardu, buvo įregistruotas 1993 m. rugs÷jo 13 d.
Lietuvos banke. AB Lietuvos žem÷s ūkio bankas steig÷jas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Nuosavyb÷s teise ji vald÷ 51 proc. akcinio kapitalo. Likusi kapitalo dalis (49 proc.) priklaus÷ fiziniams ir
juridiniams asmenims.
2001 m. pabaigoje Valstyb÷s turto fondas (VTF) paskelb÷ AB Lietuvos žem÷s ūkio bankas valstyb÷s valdomų
akcijų privatizavimo konkursą, kurio nugal÷toju pripažintas Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank
Girozentrale (NORD/LB). 2002 m. kovo m÷n. NORD/LB oficialiai per÷m÷ 76,01 proc. akcinio kapitalo
sudarančių akcijų paketą. Privatizavimo metu įregistruotas Banko akcinis kapitalas buvo 102 839 115 litų.
2002 m. buvo išleista nauja Banko akcijų emisija, kurią įsigijo NORD/LB. Tokiu būdu Banko įstatinis kapitalas
buvo padidintas iki 176 585 430 litų, o NORD/LB valdomų akcijų dalis padid÷jo iki 93,03 proc. 2003 m.
geguž÷s 2 d. įmonių rejestre įregistruotas naujas Emitento vardas – AB bankas NORD/LB Lietuva ir nauja
statuto redakcija.
2005 m. birželio m÷nesį didžiausias Emitento akcininkas NORD/LB pasiraš÷ sutartį su Norvegijos finansinių
paslaugų grupe DnB NOR ASA d÷l naujo banko Šiaur÷s Rytų Europai steigimo. Naujasis bankas veiklą prad÷jo
2006 m. sausio 2 d., banko pavadinimas - Bank DnB NORD A/S, o jo buvein÷ įsikūr÷ Kopenhagoje (Danija).
NORD/LB suformavo naujojo banko kapitalą perduodama jam savo
Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Danijoje. 2005 m. gruodžio 20
ASA 51 proc. naujojo banko akcijų, suteikiančių 51 proc. balsų pastarojo
sudarančių 51 proc. įstatinio kapitalo. Tokiu būdu DnB NOR Bank ASA

infrastruktūrą ir klientus Lenkijoje,
d. NORD/LB perleido DnB NOR Bank
visuotiniame akcininkų susirinkime ir
įgijo netiesioginę Emitento kontrolę.
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Banko įstatuose ir Juridinių asmenų registre naujasis banko vardas – AB DnB NORD bankas – buvo
įregistruotas 2006 m. geguž÷s 12 d.
2010 m. gruodžio 23 d. Vokietijos NORD/LB bankas savo valdomą 49 proc. Bank DnB NORD A/S akcijų dalį
perleido Norvegijos DnB NOR Bank ASA. Tokiu būdu DnB NOR Bank ASA padidino netiesioginę AB DnB NORD
banko kontrolę nuo 51 proc. iki 100 proc.
2011 m. birželio 30 d. Norvegijoje registruotas bankas DnB NOR Bank ASA įsigijo 100 proc. AB DnB NORD
banko akcijų iš savo valdomo Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S, tokiu būdu tapdamas vieninteliu
tiesioginiu AB DnB NORD banko akcininku, valdančiu 100 proc. Banko akcijų ir balsavimo teisių.
5. Akcininkai
2011 m. birželio 30 d. 100 proc. įregistruoto 656 665 410 litų įstatinio AB DnB NORD banko kapitalo
nuosavyb÷s teise priklaus÷ vieninteliam akcininkui - DnB NOR Bank ASA:

Akcininkas

DnB NOR Bank
ASA

Buvein÷s
adresas

Įmon÷s
rūšis

Kodas

Stranden 21,
Aker Brygge, N0021 Oslas,
Norvegija

Bankas

984851006
MVA

Paprastųjų
vardinių
akcijų
skaičius

5 710 134

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

Su kartu
veikiančiais
asmenimis

100

100

Emitento akcijos suteikia akcininkams šias turtines teises:
•
gauti Banko pelno dalį (dividendą);
•
gauti Emitento l÷šų, kai Emitento įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmok÷ti bendrov÷s
l÷šų;
•
gauti likviduojamo Emitento turto dalį;
•
nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Emitento l÷šų, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus;
•
kai akcininkas yra fizinis asmuo - palikti testamentu visas ar dalį akcijų vienam ar keliems asmenims;
•
įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų
nuosavyb÷n;
•
pirmumo teise įsigyti Emitento išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai
visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia atšaukti šią teisę visiems
akcininkams;
•
įstatymų nustatytais būdais skolinti Emitentui, tačiau Emitentas, skolindamasis iš savo akcininkų, neturi
teis÷s įkeisti akcininkams savo turto. Emitentui skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos
dav÷jo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutin÷s palūkanų normos, galiojusios
paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Emitentui ir akcininkams draudžiama susitarti d÷l
didesnių palūkanų dydžio;
•
kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.
Emitento akcijos suteikia akcininkams šias neturtines teises:
•
dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•
pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
•
gauti Akcinių bendrovių įstatymo nurodytą informaciją apie Banką;
•
kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bankui žalą, kuri susidar÷ d÷l Banko prezidento ir valdybos
narių pareigų, nustatytų įstatymuose bei Emitento įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat
kitais įstatymų nustatytais atvejais;
•
kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.
Emitento akcijos n÷ra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
Emitento akcininkai, jei kitaip nenustatyta įstatymuose, turi tik įsipareigojimą Emitentui nustatyta tvarka
apmok÷ti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
Emitento akcininkas neturi specialių kontrol÷s teisių. Emitento akcininko balsavimo teis÷ms n÷ra taikomi
Emitento apribojimai.
Emitentui n÷ra žinomi susitarimai, d÷l kurių gali būti ribojamas Emitento vertybinių popierių perleidimas ir
(arba) balsavimo teis÷s.
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6. Susitarimai, kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų, pasikeitus Emitento kontrolei
2011 m. birželio 30 d. Emitentas buvo sudaręs šias ISDA generalines sutartis, suteikiančias kontrahentams
teisę nutraukti su Emitentu sudarytus sandorius, pasikeitus Emitento kontrolei:
2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS Limited;
2006 m. sausio 13 d. ISDA generalinę sutartį su UBS AG;
2007 m. lapkričio 15 d. ISDA generalinę sutartį su Calyon;
2008 m. geguž÷s 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su JPMorgan Chase Bank N.A.;
2008 m. gruodžio 18 d. ISDA generalinę sutartį su Barclays Bank Plc.;
2009 m. vasario 19 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Deutsche Bank AG;
2009 m. birželio 22 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su BNP Paribas S.A.;
2009 m. spalio 29 d. TBMA/ISMA generalinę atpirkimo sandorių sutartį su AB SEB banku;
2010 m. birželio 2 d. ISDA 2002 generalinę sutartį su Svenska Handelsbanken AB (publ.).
2011 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,
2011 m. birželio 30 d. Emitentas nebuvo sudaręs.

7. Duomenys apie vertybinius popierius listinguojamus reguliuojamose rinkose
2011 m. birželio 30 d. į reguliuojamų rinkų sąrašus buvo įtraukti šie AB DnB NORD banko skolos vertybiniai
popieriai:
VP pavadinimas (ISIN
kodas)
Nulin÷s atkarpos obligacijų
emisija Nr. 3/2012
(LT0000402489)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 10/2013
(LT0000431132)
Fiksuotų palūkanų obligacijų
emisija Nr. 05/2015
(LT0000405052)

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

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Bendra nominali
vert÷

Išpirkimo
terminas

150 000

100 (LTL)

15 000 000 (LTL)

2012-03-05

350 000

100 (LTL)

35 000 000 (LTL)

2013-10-07

150 000

100 (LTL)

15 000 000 (LTL)

2015-05-07

AB DnB NORD banko akcijos n÷ra kotiruojamos AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje ar kokioje
kitoje reguliuojamoje akcijų rinkoje nuo 2010 m. vasario 1 d.
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

2011 m. birželio 30 d. bendra AB DnB NORD banko į viešąją apyvartą išleistų skolos vertybinių popierių
nominali vert÷ sudar÷ 134,6 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
2011 m. šešių m÷nesių tarpinio konsoliduoto pranešimo pirmajame priede.
9. Informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius
Išsami informacija apie reikšmingus susijusių šalių sandorius pateikiama 2011 m. pirmojo pusmečio tarpin÷s
sutrumpintos finansin÷s informacijos 12 pastaboje.
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10. Esminiai ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius AB DnB NORD banke įvyko šie esminiai įvykiai:
2011 m. vasario 10 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad preliminariais neaudituotais duomenimis,
apskaičiuotais pagal Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus, 2010 m. konsoliduotas AB DnB NORD
banko grup÷s grynasis nuostolis buvo 113,1 mln. litų (32,8 mln. eurų), o AB DnB NORD banko - 122,6 mln. litų
(35,5 mln. eurų). Ketvirtąjį 2010 metų ketvirtį AB DnB NORD banko grup÷ uždirbo 35,1 mln. litų (10,2 mln.
eurų) grynojo pelno, o AB DnB NORD bankas 14,9 mln. litų (4,3 mln. eurų) grynojo pelno.
2011 m. vasario 24 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2011 m. vasario 28 d. atsistatydina Banko steb÷tojų
tarybos pirmininkas Thomas Stephan Buerkle ir steb÷tojų tarybos narys Andris Ozolins. Bankas informavo, kad
vienintelio akcininko - Bank DnB NORD A/S - sprendimu, AB DnB NORD banko steb÷tojų tarybos nariu nuo
2011 m. kovo 1 d. iki tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Norvegijos DnB NOR Bank ASA banko Baltijos šalių
ir Lenkijos padalinio vadovas Terje Turnes.
2011 m. vasario 25 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ neaudituotą AB DnB NORD banko grup÷s ir Banko,
tarpinį sutrumpintą 2010 m. ketvirtojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansin÷s atskaitomyb÷s standartus ir patvirtintą atsakingų asmenų.
2011 m. kovo 7 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad Banko steb÷tojų tarybos pirmininku išrinktas DnB NOR
Bank ASA banko Baltijos šalių ir Lenkijos padalinio vadovas Terje Turnes.
2011 m. kovo 21 d. reitingų agentūra "Fitch Ratings" patvirtino AB DnB NORD ilgalaikio skolinimosi reitingą „A“
(perspektyva stabili),trumpalaikio skolinimosi reitingą „F1“, individualų reitingą „D/E“ ir paramos reitingą „1”.
Paskelbta, kad Norvegijos DnB NOR ASA finansų grupei tapus vieninteliu Bank DnB NORD A/S akcininku, buvo
nuspręsta, kad AB DnB NORD bankas naudos DnB NOR Bank ASA suteiktus skolinimosi vertinimus. Informuota,
kad atskiras „Fitch Ratings“ skolinimosi reitingas AB DnB NORD bankui nuo 2011 m. kovo 21 d. nebebus
nustatomas.
2011 m. kovo 29 d. AB DnB NORD bankas paskelb÷ 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro audituota
AB DnB NORD banko atskira ir konsoliduota finansin÷ atskaitomyb÷ parengta pagal Tarptautinius finansin÷s
atskaitomyb÷s standartus ir auditorių įvertintas konsoliduotas metinis pranešimas. Šie dokumentai patvirtinti
2011 m. kovo 29 d. vienintelio Banko akcininko Bank DnB NORD A/S sprendimu.
2011 m. kovo 29 d. pranešta, kad AB DnB NORD banko vienintelis akcininkas Bank DnB NORD A/S:
1. susipažino su konsoliduotu Banko 2010 m. metiniu pranešimu;
2. patvirtino Banko 2010 m. atskirus ir konsoliduotus metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
3. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta skirti 172,6 mln. litų (49,99 mln. eurų) iš Banko
atsargos kapitalo paskirstytinąjam nuostoliui dengti. Likusi nepaskirstyto nuostolio dalis, t.y. 77,1 mln. litų
(22,3 mln. eurų ) perkelta į kitus finansinius metus;
4. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2011 finansinių metų metin÷ms
finansin÷ms ataskaitoms patikrinti ir paved÷ Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties
sąlygas pagal akcininko patvirtintą atlygio dydį.
5. pritar÷ pasiūlytam Banko įstatų pakeitimui d÷l valdybos pos÷džio kvorumo teisinio reguliavimo pasikeitimo ir
tokiam Banko įstatų VIII skyriaus 8.9 punkto išd÷stymui:
„8.9. Valdybos pos÷dis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti sprendimus, kai Valdybos pos÷dyje
dalyvauja 2/3 ir daugiau 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.“;
6. išrinko Ola Landmark Banko Steb÷tojų tarybos nariu iki veikiančios Steb÷tojų tarybos kadencijos pabaigos,
nustatant, kad naujai išrinktas Steb÷tojų tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai bus gautas Lietuvos
banko leidimas jam tapti Banko vadovu.
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2011 m. balandžio 4 d. AB DnB NORD praneš÷, kad nuo 2011 m. geguž÷s 1 d. Banko prezidentu ir valdybos
pirmininku skiriamas Bjørnar Lund, dirbantis DnB NOR Bank ASA regioninio padalinio vadovu. Informuota, kad
gavus Lietuvos banko leidimą tapti banko vadovu, jis pakeis Banko valdybos pirmininką ir prezidentą dr.
Vygintą Bubnį, kuris tęs darbą ankstesn÷se valdybos pirmininko pavaduotojo ir prezidento pavaduotojo
pareigose.
2011 m. balandžio 19 d. pranešta, kad 2011 m. balandžio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti
AB DnB NORD banko įstatai, pakeičiantys Banko valdybos pos÷džio kvorumo teisinį reguliavimą. Įstatai pakeisti
atsižvelgiant į 2011 m. kovo 29 d. vienintelio AB DnB NORD banko akcininko - Bank DnB NORD A/S sprendimą. Įstatų VIII skyriaus 8.9 punktas išd÷stytas taip:
„8.9. Valdybos pos÷dis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti sprendimus, kai Valdybos pos÷dyje
dalyvauja 2/3 ir daugiau 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.“
2011 m. geguž÷s 6 d. pranešta, kad preliminariais neaudituotais duomenimis, apskaičiuotais pagal
Tarptautinius finansin÷s atskaitomyb÷s standartus, per pirmąjį 2011 metų ketvirtį AB DnB NORD bankas
uždirbo 22,3 mln. litų (6,5 mln. eurų) grynojo pelno. Pirmąjį 2010 metų ketvirtį AB DnB NORD banko grynasis
nuostolis siek÷ 53,1 mln. litų (15,4 mln. eurų).
2011 m. geguž÷s 20 d. AB DnB NORD bankas papild÷ 2011 m. kovo 29 d. paskelbtą 2010 m. finansinių
ataskaitų rinkinį atsakingų asmenų patvirtinimo laišku.
2011 m. geguž÷s 26 d. Lietuvos banko valdyba praneš÷, kad neprieštarauja, jog Norvegijoje registruotas
bankas DnB NOR Bank ASA taptų vieninteliu tiesioginiu AB DnB NORD banko akcininku, įsigydamas 100 proc.
Banko akcijų iš jo valdomo Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S.
2011 m. birželio 9 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad 2011 m. birželio 9 d. Banko valdybos narys Tadas
Sudnius atsistatydino iš šių pareigų jį paskyrus Banko prezidento patar÷ju atsakingu už Banko operacin÷s
sistemos diegimą ir integraciją į DnB NOR Bank ASA. Numatyta, kad pasibaigus šio 18-24 m÷nesius truksiančio
projekto įgyvendinimui, Tadas Sudnius sugrįš į Banko valdybos nario pareigas. Paskelbta, kad Tadą Sudnių
Banko valdyboje pakeis Banko Vidaus audito departamento vadov÷ Vaineta Barevičiūt÷. Numatyta, kad
pareigas ji prad÷s eiti gavus atitinkamą Lietuvos banko leidimą.
2011 m. birželio 21 d. AB DnB NORD bankas praneš÷, kad Banko steb÷tojų tarybos narys Torstein Hagen
atsistatydina iš užimamų pareigų nuo 2011 m. birželio 30 d.
2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD praneš÷, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. Banko valdybos nar÷s ir prezidento
pavaduotojos pareigas pradeda eiti Vaineta Barevičiūt÷. Banko valdyboje ji tapo atsakinga už Banko verslo
procesų aptarnavimo padalinių veiklą.
2011 m. liepos 1 d. pranešta, kad 2011 m. birželio 30 d. Norvegijoje registruotas bankas DnB NOR Bank ASA
įsigijo 100 proc. AB DnB NORD banko akcijų iš savo valdomo Danijoje registruoto banko Bank DnB NORD A/S,
tokiu būdu tapdamas tiesioginiu AB DnB NORD banko akcininku, valdančiu 100 proc. Banko akcijų ir balsavimo
teisių.
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
Spartesnei nei tik÷tasi ir geriau subalansuotai Lietuvos ekonomikos pl÷trai teigiamai įtakojant verslo aplinką,
AB DnB NORD banko Grup÷ per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius dirbo pelningai, o did÷janti kreditų
paklausa investiciniams projektams gamybos sektoriuje, teigiamos tendencijos būsto paskolų rinkoje ir
mažesni nei planuota rizikos kaštai išaugus klientų geb÷jimui grąžinti paskolas, leido užtikrintai žvelgti į antrąjį
šių metų pusmetį.
Reaguodamas į padid÷jusį investicinių projektų finansavimo poreikį, ypač pastebimą maisto perdirbimo ir
energetikos įmonių tarpe bei žem÷s ūkio sektoriuje, AB DnB NORD Bankas per pirmuosius šešis 2011 metų
m÷nesius pasiraš÷ 726,4 mln. litų vert÷s naujų paskolos sutarčių. Preliminariais neaudituotais duomenimis
birželio pabaigoje Grup÷s grynasis paskolų portfelis sudar÷ 8,5 mlrd. litų. Palyginti su metų pradžia, Grup÷s
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grynasis paskolų portfelis buvo 2,8 proc., mažesnis, kadangi grąžinamos paskolos vis dar viršijo naujai
išduodamų kreditų apimtį. Remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, 2011 birželio 30 d. Bankas
už÷m÷ 15,69 proc. šalies bankų paskolų rinkos.
Did÷jant klientų skaičiui ir augant l÷šų apimčiai klientų sąskaitose, AB DnB NORD banko grup÷s ind÷lių portfelis
nuo metų pradžios išaugo 2,5 proc. iki 4.4 mlrd. litų ir, remiantis Lietuvos bankų asociacijos duomenimis,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bankas už÷m÷ 10,04 proc. šalies ind÷lių rinkos.
Skiriant nuolatinį d÷mesį veiklos efektyvumui, Grup÷s pajamos augo sparčiau už veiklos išlaidas. Palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu pernai AB DnB NORD Banko grup÷s grynosios pirmojo pusmečio pajamos išaugo 4,0 proc.
iki 165,0 mln. litų. Per šį laikotarpį Grup÷s operacin÷s ir kitos išlaidos sumaž÷jo 8,0 proc. iki 91,7 mln. litų.
Didžiausią lyginamąjį svorį – 68,5 proc. - veiklos pajamose sudar÷ grynosios palūkanų pajamos. Grup÷s
nepalūkanin÷s pajamos sudar÷ 31,5 proc. visų grynųjų veiklos pajamų.
Maž÷jant klientų rizikai, AB DnB NORD banko grup÷ per pirmus šešis 2011 m÷nesius specialiems atid÷jiniams
skyr÷ 41,9 mln. litų, arba penkis kartus mažiau nei atitinkamu pra÷jusių metų laikotarpiu. To pas÷koje, remiantis
preliminariais neaudituotais duomenimis, per pirmus šešis šių metų m÷nesius AB DnB NORD Bankas uždirbo 36,2
mln. litų grynojo pelno, o Grup÷s grynasis pelnas buvo 31,2 mln. litų.
Tuo pačiu laikotarpiu pernai Banko grynasis nuostolis siek÷ 129,6 mln. litų, o Grup÷s – 141,6 mln. litų.
2011 m. birželio 30 d. Grup÷s akcininkų nuosavyb÷s grąža (ROE) buvo7,1 proc., o išlaidų ir pajamų santykinis
rodiklis (CIR) - 55,5 proc.

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

2008
Grup÷
Bankas

2009
Grup÷
Bankas

2010
Grup÷
Bankas

2011-06-30
Grup÷
Bankas

8,3

8,4

-46,5

-45,9

-13,5

-14,7

7,1

8,2

53,3

51,9

44,4

41,3

61,5

57,0

55,5

55,2

Nuosekliai laikantis finansų gido koncepcijos ir siekiant, kad kuo daugiau esamų ir naujų klientų rinktųsi DnB
NORD savo pagrindiniu banku bei aktyviai naudotųsi įvairiomis paslaugomis, per pirmuosius šešis 2011 m.
m÷nesius AB DnB NORD banko individualių ir verslo klientų skaičius padid÷jo beveik 16 tūkst. iki 668 tūkstančių
ir tapo vienu iš veiksnių l÷musių pajamų iš pagrindin÷s banko veiklos augimą.
Klientų patogumui Bankas teik÷ finansines paslaugas privatiems ir verslo klientams per visoje šalyje išpl÷totą
klientų aptarnavimo tinklą. 2011 m. birželio pabaigoje jį sudaro 79 skyriai ir poskyriai. Tai trečias pagal dydį
klientų aptarnavimo tinklas Lietuvoje.
2011 m. Bankas tęs÷ bankomatų tinklo optimizavimą, perkeliant kai kuriuos iš jų į klientams patogesnes ir
verslui palankesnes vietas. Tod÷l Grup÷s klientai gal÷jo patogiai naudotis didžiausiu Lietuvoje bankomatų tinklu
73 šalies miestuose ir miesteliuose - 176 AB DnB NORD bankui priklausančiais ir 352 SEB banko bankomatais.
Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius AB DnB NORD banko klientams buvo išduota 37 tūkst. naujų mok÷jimo
ir birželio pabaigoje Banko išleistų mok÷jimo kortelių skaičius išaugo iki 461 tūkstančio. Atsiskaitymų Banko
išduotomis kortel÷mis apyvarta per 2011 m. pirmą pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padid÷jo
300 mln. litų iki 2,5 mlrd. litų.
Tobulinant internetin÷s bankininkyst÷s sistemos funkcionalumą ir patogumą vartotojui, klientų, besinaudojančių
AB DnB NORD banko internetin÷s bankininkyst÷s paslaugomis, skaičius 2011 m. pirmą pusmetį palyginti su
tuo pačiu laikotarpiu pernai, padid÷jo 15 proc. iki 451 tūkstančių. Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius 93
proc. visų mok÷jimo pavedimų buvo atlikta naudojantis AB DnB NORD banko internetin÷s bankininkyst÷s
sistema.
AB DnB NORD bankas toliau vykd÷ SEPA iniciatyvos įgyvendinimą Lietuvoje aktyviai dalyvaudamas SEPA
(Single Euro Payments Area) koordinavimo komitete. Nuo geguž÷s vidurio bankas įgyvendino SEPA kredito
pervedimų funkcionalumą netiesiogiai prisijungdamas prie tarptautinių tarpuskaitos namų EBA STEP2 taip
suteikdamas galimybę Banko klientams ne tik gauti SEPA mok÷jimo pavedimus, bet ir juos inicijuoti. Nuo
birželio vidurio AB DnB NORD bankas tapo TARGET2 realaus atsiskaitymo tarpuskaitos namų netiesioginiu
dalyviu. Naryst÷ tarpuskaitos namuose leidžia Bankui teikti klientams kokybiškesnes ir greitesnes l÷šų
pervedimo paslaugas eurais.
2011 m. birželio m÷n. vienas didžiausių atsiskaitymų bankų pasaulyje - Deutsche Bank AG – penktus metus iš
eil÷s įvertino AB DnB NORD banką už itin gerą tarptautinių paslaugų kokybę (EUR Straight-Through Processing
Excellence Award). Kokybiškas pinigų pervedimo nurodymo parengimas ir išsiuntimas reiškia, kad AB DnB
NORD banko klientų l÷šos greitai ir saugiai pasiekia adresatą.
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Siekdamas užtikrinti aukštą finansinių paslaugų ir aptarnavimo kokybę, Bankas vykd÷ klientų pasitenkinimo
Banko teikiamomis paslaugomis tyrimus. Jų metu buvo matuojama AB DnB NORD banko klientų aptarnavimo
kokyb÷ ir klientų pasitenkinimas įvairiais aspektais – nuo bendrosios aptarnavimo kokyb÷s iki atskirų paslaugų
funkcionalumo.
Mažmenin÷ bankininkyst÷
Individualiems klientams AB DnB NORD bankas teik÷ šias paslaugas: banko sąskaitas litais ir užsienio valiuta,
kaupimo ind÷lius litais, eurais ir JAV doleriais, terminuotuosius ind÷lius litais, eurais, JAV doleriais bei
Norvegijos kronomis, universaliuosius ind÷lius litais, eurais ir JAV doleriais, kreditus būstui, vartojimo kreditus,
privačius kreditus, vietinius ir tarptautinius pervedimus, tarptautinių organizacijų MasterCard ir VISA mok÷jimo
korteles, bankinių 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 platino investicinius produktus.
Siekdamas, kad kuo daugiau klientų rinktųsi DnB NORD savo pagrindiniu banku ir jie aktyviai naudotųsi
įvairiomis bankin÷mis paslaugomis, per pirmąjį 2010 m. pusmetį ir toliau daug d÷mesio skyr÷ individualių
klientų aptarnavimo kokybei ir kultūrai, procesų, leidžiančių lanksčiau reaguoti į klientų poreikius diegimui,
banko vardo bei teikiamų paslaugų ir produktų žinomumui didinti. To pas÷koje individualių AB DnB NORD
banko klientų skaičius padid÷jo 14,7 tūkst. iki 615 tūkstančių.
Atsigaunant būsto paskolų rinkai, Bankas, laikydamasis atsakingo skolinimo nuostatų, atnaujino kredito
programą „Pirmi namai“, suteikiančią galimybę klientams vieną m÷nesį kasmet atid÷ti kredito dalies mok÷jimą,
nemokamai grąžinti dalį ar visą paskolą anksčiau numatyto termino be papildomo mokesčio ir fiksuoti palūkanų
lubas penkeriems metams, taip apsisaugant nuo galimų palūkanų šuolių rinkoje. To pas÷koje, pirmojo
pusmečio pabaigoje tapo vienu iš daugiausiai naujų būsto paskolų gyventojams išduodančiu banku šalies
rinkoje.
Nuosekliai įgyvendindamas finansų gido koncepciją per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius savo klientams
pristat÷ vaikų taupymo programą SAUGIOS SVAJONöS™. Programa sudaro galimybę t÷vams iš anksto prad÷ti
rūpintis vaiko finansine ateitimi, kas m÷nesį dalį pajamų planingai skiriant vaiko finansinei ateičiai užtikrinti bei
ugdyti vaiko finansinį savarankiškumą.
Atsižvelgdamas į skirtingo amžiaus tarpsnių žmonių poreikius, pirmąjį šių metų pusmetį pareng÷ specialų
paslaugų paketą senjorams, paruoš÷ specialų pasiūlymą jaunimui. Bankas taip pat pasiūl÷ savo klientams itin
palankią kasdienių paslaugų kainodarą naujiems ir savo atlyginimą pervedantiems į AB DnB NORD banką
klientams.
Ieškantiems alternatyvių investavimo būdų, Bankas pirmąjį šių metų pusmetį platino investicinius ind÷lius,
susietas su JAV bei Šiaur÷s Europos įmonių akcijų indeksais bei su Vokietijos įmon÷mis susietos obligacijos.
Siekdamas, kad klientai gal÷tų patogiai naudotis įvairiomis paslaugomis Banke, 2011 metais AB DnB NORD
bankas tęs÷ bendradarbiavimą su ERGO Life Insurance SE, UAB DK PZU Lietuva, UAB DK PZU Lietuva gyvyb÷s
draudimas bendrov÷mis. Aktyviai platinant draudimo paslaugas per 2011 m. pirmąjį pusmetį gyvyb÷s
draudimą pasirinko daugiau nei pus÷ naujų AB DnB NORD banko būsto paskolos gav÷jų, virš 75 proc. jų
apsidraud÷ turto draudimu. Per šį laikotarpi virš 80 proc. naujų greitųjų vartojimo kreditų gav÷jų apsidraud÷
gyvyb÷s draudimu, o bendras apdraustų Banko mok÷jimo kortelių skaičius pirmąjį 2011 m. pusmetį viršijo 100
tūkst.
Verslo bankininkyst÷
Išnaudodamas ilgalaikių dalykiškų santykių su klientais teikiamus pranašumus ir priimdamas greitus bei
lanksčius sprendimus atsižvelgiant į klientų poreikius kintant šalies ekonominiam ciklui, 2011 m. pirmąjį
pusmetį Bankas išlaik÷ savo stiprias pozicijas verslo bankininkyst÷s srityje. Jas sustiprino ir augantis verslo
klientų skaičius, kuris nuo metų pradžios padid÷jo 1,3 tūkst. iki 53 tūkstančių. Tai atspindi Banko geb÷jimą
suprasti ir pasiūlyti klientams jų lūkesčius ir poreikius atitinkančias finansines paslaugas bei sprendimus.
Šalies ūkio pl÷trai teigiamai įtakojant verslo aplinką, verslo segmente išaugo finansinių paslaugų bei investicinių
projektų finansavimo paklausa ir santykinai sumaž÷jo klientų rizika, tačiau spartesnį kreditų paklausos augimą
vis dar ribojo l÷čiau, palyginti su eksportu, atsigaunantis vidaus vartojimas. 2011 m. pirmąjį pusmetį Banko
paskolų verslui portfelis labiausiai augo viešajame, maisto perdirbimo, energetikos sektoriuose ir į eksportą
orientuotose šakose. Nekilnojamojo turto operacijų bei nuomos sektorių finansavimo apimtys per šį laikotarpį
vis dar maž÷jo. Kreditų restruktūrizavimo efektyvumo d÷ka, buvo pasiekta stabilizacija gamybos, prekybos ir
paslaugų sektorių paskolų portfeliuose. To pas÷koje, grynasis Banko paskolų portfelis verslo klientams birželio
pabaigoje sudar÷ 4,5 mlrd. litų ir palyginti su metų pradžia buvo 2,5 proc. mažesnis.
Did÷jant klientų skaičiui ir jiems renkantis DnB NORD savo pagrindiniu banku, per metus ūkio subjektų ind÷lių
portfelis Banke padid÷jo 13,9 proc. ir 2011 m. birželio 30 d. sudar÷ 2,3 mlrd. litų.
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AB DnB NORD bankas nuosekliai skyr÷ daug d÷mesio smulkaus ir vidutinio verslo įmon÷ms (toliau tekste –
SVĮ) siūlydamas specialius paslaugų paketus jau veikiančioms ir naujai steigiamoms bendrov÷ms. Banko
bendradarbiavimui su SVĮ teigiamą įtaką dar÷ pra÷jusiais metais kartu su pardavimo valdymo ir kontrol÷s
procesu įdiegtas klientų segmentavimas ir ilgalaikių santykių užtikrinimui kiekvienam SVĮ klientui priskirtas
asmeninis vadybininkas.
Žem÷s ūkio ir maisto perdirbimo sektoriai yra vieni iš AB DnB NORD bankui svarbiausių strateginių veiklos
sričių. Tod÷l pirmąjį 2011 m. pusmetį Bankas tęs÷ bendradarbiavimą su UAB „Žem÷s ūkio paskolų garantijos
fondu“ ir prad÷jo teikti finansavimą ūkininkams bei žem÷s ūkio bendrov÷ms palankiomis finansin÷mis sąlygomis
iki septynerių metų terminui, kreditus užtikrinant šios valstybin÷s institucijos garantija. Be to,
bendradarbiaudamas su šios institucijos valdomu „Paskolų fondu“ teik÷ lengvatinius kreditus pagal Lietuvos kaimo
pl÷tros 2007 – 2013 m. programos priemones pagal 2010 m. gruodį pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Be to, 2011 m. AB DnB NORD bankas pl÷tojo bendradarbiavimą su partneriais prekiaujančiais žem÷s ūkio
sektoriaus veiklai būtinais reikmenimis, sudarydamas žymiai palankesnes finansavimo sąlygas ūkininkams,
žem÷s ūkio bendrov÷ms bei įmon÷ms, perkančioms šių bendrov÷s produkciją. Didžiausias šių programų
privalumas - žemdirbiai užsitikrina beprocentinį finansavimą neužstatant turto, nes kreditų grąžinimą
garantuoja UAB "Žem÷s ūkio paskolų garantijų fondas", o palūkanas Bankui sumoka produkcijos pardav÷jas.
Ataskaitiniais metais Bankas tęs÷ bendradarbiavimą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir savo klientams teik÷
mikrokreditus bei paskolas su šios valstybin÷s institucijos garantija.
Bankas kartu su antrin÷mis lizingo bei investicijų valdymo įmon÷mis teik÷ verslo klientams įvairiapusius
sprendimus, atitinkančius įmonių skolinimosi, investavimo ir atsiskaitymų poreikius. Buvo teikiami naudingi
pasiūlymai ne tik verslui, bet ir verslo klientų darbuotojams.

Investicin÷ bankininkyst÷
AB DnB NORD banko investicin÷s bankininkyst÷s veikla apima prekybą vertybiniais popieriais, tarpininkavimą
klientams kapitalo, pinigų ir valiutų rinkose, l÷šų skolinimą vertybinių popierių operacijoms finansuoti, bendrų ir
individualių finansinių sprendimų, tarp jų – struktūrizuotų produktų ir išvestinių finansinių priemonių paslaugų,
siūlymą privatiems klientams ir įmon÷ms, taip pat įmonių finansų paslaugas, įskaitant klientų konsultavimą,
vykdant įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorius, kapitalo pritraukimo projektus.
Pirmąjį 2011 m. pusmetį pagrindiniai veiksniai l÷mę Banko pelningumą investicin÷s bankininkyst÷s srityje prekyba valiuta bei fiksuotų palūkanų finansin÷mis priemon÷mis. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,
2011 m. pirmąjį pusmetį valiutos sandorių bendra apyvarta išaugo 11 proc. iki 4,8 mlrd. litų. Fiksuotų
palūkanų finansinių priemonių apyvarta 2011 m. pirmąjį ketvirtį sudar÷ 2,7 mlrd. litų ir, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu pernai, buvo 24 proc. didesn÷
AB DnB NORD bankas 2010 m. įdieg÷ prekybos realiu laiku (online) platformą DnB NORD Trade™. suteikiančią
galimybę klientams prekiauti įvairiomis paprastomis bei išvestin÷mis finansin÷mis priemon÷mis pasaulio
rinkose tuo pat metu pasinaudojant vietinio banko teikiamais konkurenciniais privalumais. Nuo 2011 m. kovo
m÷n. šią paslaugą AB DnB NORD bankas prad÷jo teikti Latvijos DnB NORD banka klientams. Prekybos realiu
laiku platforma DnB NORD Trade™ išsiskiria finansinių priemonių, kuriomis banko klientai gali prekiauti, gausa:
130 valiutos porų (FOREX), daugiau kaip 12 tūkstančių akcijų 30 pasaulio akcijų biržų, 1 tūkst. biržose
prekiaujamų fondų (ETF), daugiau kaip 7 tūkstančiai sandorių d÷l akcijų kainų skirtumo (CFD), daugiau kaip
450 ateities sandorių (futures).
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12. Informacija apie dukterines įmones
2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD bankui priklaus÷ šios dukterin÷s bendrov÷s UAB DnB NORD investicijų
valdymas, UAB DnB NORD lizingas, UAB DnB NORD būstas, UAB„G÷luž÷s projektai ir UAB Intractus turinti
dukterinę bendrovę UAB Industrius
UAB DnB NORD investicijų valdymas
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data ir vieta
Įmon÷s kodas
Registruotos ir faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeriai
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas
Leidimo verstis valdymo įmon÷s veikla numeris

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

Banko dukterin÷ bendrov÷ UAB DnB NORD investicijų valdymas specializuojasi pensijų bei investicinių fondų
valdyme.
Tai trečia pagal valdomą turtą investicijų valdymo įmon÷ Lietuvoje. UAB DnB NORD investicijų valdymas
valdomas turtas 2011 metų birželio 30 d. sudar÷ 550,4 mln. litų. Nuo metų pradžios bendrov÷s valdomas
turtas padid÷jo 55,5 mln. litų arba 11,2 procento d÷l padid÷jusio institucinių klientų fondų portfelio ir išaugusių
pervedimų į II pakopos pensijų fondus.
2011 m. birželio 30 d. UAB DnB NORD investicijų valdymas vald÷ tris II pakopos fondus, du III pakopos
pensijų fondus ir du investicinius fondus.
UAB DnB NORD investicijų valdymas taip pat teik÷ investicinio portfelio valdymo paslaugas UADGB PZU
Lietuva gyvyb÷s draudimas, AB ERGO Lietuva gyvyb÷s draudimas bei kitiems juridiniams asmenims. Šis
investicinis portfelis nuo metų pradžios padid÷jo 36,2 proc. iki 132,5 mln. litų birželio pabaigoje.
Valdomų fondų veiklos rezultatai per 2011 m. pirmąjį pusmetį:

Fondas
DnB NORD pensija 1
DnB NORD
Pinigų rinkos fondas
DnB NORD pensija 2
DnB NORD pensija 3
DnB NORD
Papildoma pensija
DnB NORD
Akcijų fondų fondas
DnB NORD
Papildoma pensija 100

Akcijų
dalis, %

Faktinis prieaugis
nuo metų pradžios
+0,97%

0%
+0,75%
<25%

-0,02%
-1,22%

<50%
-2,05%
100%

-4,61%
-2,89%

Lyginamojo indekso
pokytis nuo metų
pradžios
+0,17%
+0,16%
-0,95%
-1,66%
-1,66%
-3,53%
-3,53%

Tarptautin÷ investicinių rinkos tyrimų agentūra „Morningstar, Inc.“ DnB NORD pinigų rinkos fondui dar 2009
metais suteik÷ aukščiausią 5 žvaigždučių reitingą, DnB NORD akcijų fondų fondui šiuo metu suteiktas 3
žvaigždučių reitingas. Šie vertinimai suteikiami pagal vertinamų fondų veiklos rezultatus, rizikos lygį ir
sąnaudas.
Ataskaitinio laikotarpio metu, Lietuvoje vyko politin÷s diskusijos d÷l valstyb÷s socialinio draudimo sistemos
reformos. Kai kurios svarstomo įstatymo projekto nuostatos gali tur÷ti neigiamos įtakos pensijų fonduose l÷šas
kaupiantiems fondų dalyviams d÷l neatstatomų įmokų ir II pakopos pensijų fondų pajamoms d÷l numatomų
mažinti atskaitymų.
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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

Banko dukterin÷ bendrov÷ UAB DnB NORD Lizingas teikia išperkamosios nuomos paslaugas finansuojant
transporto priemonių, įrangos ir nekilnojamojo turto įsigijimą. UAB DnB NORD Lizingas paslaugos teikiamos
visame AB DnB NORD Banko tinkle, taip užtikrinant paslaugų prieinamumą ir patogumą klientams.
Nors 2011 m. augantis eksportas teigiamai veik÷ transporto sektorių, šalies lizingo rinka, palyginti su praeitais
metais vis dar maž÷jo. To pas÷koje UAB DnB NORD lizingas portfelis prieš atid÷jinius per 2011 m. pirmąjį
pusmetį sumaž÷jo 13,5 proc. iki 392 mln. litų. 2011 m. birželio 30 d. bendrov÷s rinkos dalis sudar÷ 6,86 proc.
Reaguodamas į rinkos tendencijas UAB DnB NORD Lizingas 2011 m. ir toliau daug d÷mesio skyr÷ portfelio
kokyb÷s gerinimui, kreditavimo rizikos valdymui, naujų pardavimų didinimui bei klientų aptarnavimo kokyb÷s
tobulinimui.

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

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

UAB DnB NORD būstas užsiima tarpininkavimo paslaugų teikimu nekilnojamojo turto rinkoje. Bendrov÷ taip pat
parduoda frančizę nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷ms bei asmenims vykdantiems individualią veiklą.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje UAB DnB NORD būstas ir jos atstovai vykd÷ veiklą Vilniuje, Kaune,
Klaip÷doje, Šiauliuose, Mažeikų, Akmen÷s ir Skuodo rajonuose. Per ataskaitinį laikotarpį UAB DnB NORD būstas
išlaik÷ lyderio pozicijas naujos statybos segmente, o pagal bendrą nekilnojamojo turto objektų pasiūlą ir
pardavimus yra viena iš trijų didžiausių tarpininkavimo įmonių Lietuvoje.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal frančiz÷s sutartis UAB DnB NORD būsto vardu paslaugas teik÷ dvi
nekilnojamojo turto tarpininkavimo įmon÷s ir 30 individualią veiklą vykdančių brokerių.
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UAB Intractus
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas
Faktin÷s buvein÷s adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

UAB Intractus
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2009 m. rugpjūčio 06 d. Valstyb÷s įmon÷je
Registrų centras
302424698
J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
Vilniaus g. 18, LT-03601 Vilnius, Lietuvos
Respublika;
(+370 5) 2393 514
(+370 5) 2393 265
intractus@dnbnord.lt
-

Dukterin÷s bendrov÷s UAB Intractus teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. Bendrov÷s tikslas – efektyvus
nekilnojamojo turto valdymas. Bendrov÷ vykdo veiklą susijusią su AB DnB NORD banko grup÷s perimto
nekilnojamojo turto valdymu, t.y. jo įsigijimu, nuoma, pardavimu bei planuoja jo vystymą. UAB Intractus akcijos
priklauso: AB DnB NORD bankui - 72,14 proc. ir UAB DnB NORD Lizingui - 27,86 proc.
2011 m. birželio 30d. bendrov÷s nuosavyb÷s teise valdomo nekilnojamojo turto vert÷ sudar÷ 90 mln. litų. Šį
nekilnojamąjį turtą sudar÷ žem÷s sklypai, patalpos ir pastatai.
2011 m. vasario 15 d. UAB Intractus įsteig÷ dukterinę bendrovę UAB Industrius, (įmon÷s kodas 302593805).
Bendrov÷s įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, o 100 proc. jos akcijų priklauso UAB Intractus. Bendrov÷ įsteigta,
nekilnojamojo turto, galinčio tur÷ti specifinių teisinių pasekmių administravimui.

UAB G÷luž÷s projektai
Pavadinimas
Teisin÷ forma
Įregistravimo data
Įmon÷s kodas
Registruotos buvein÷s adresas

UAB G÷luž÷s projektai
Uždaroji akcin÷ bendrov÷
2005 m. rugpjūčio 05 d. Valstyb÷s įmon÷je Registrų
centras
300135524
J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Faktin÷s buvein÷s adresas

J.Basanavičiaus g. 26, LT-03601 Vilnius, Lietuvos Respublika;

Telefono numeris
Fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetain÷s adresas

(+370 5) 2102 130
(+370 5) 2102 131
-

Dukterin÷s bendrov÷s UAB G÷luž÷s projektai teisin÷ forma - uždaroji akcin÷ bendrov÷. 2010 m. birželio 3 dieną
AB DnB NORD bankas įsigijo 100 proc. UAB „G÷luž÷s projektai“ paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių tiek pat
balsų bendrov÷s visuotiniame akcininkų susirinkime, efektyvaus turto valdymo tikslu, tokiu būdu užtikrindamas
savo, kaip kreditoriaus, interesus. 2011 m. birželio 30 d. bendrov÷s įstatinis kapitalas sudar÷ 21,1 mln. litų, o
jos balansinis turtas buvo 7,6 mln. litų. Bendrov÷ nuosavyb÷s teise vald÷ vieną sklypą.

13. Rizikų valdymas ir skolinimosi reitingai
Rizikos valdymo AB DnB NORD banke tikslas – konservatyviai valdant rizikas, užtikrinti pakankamą nuosavyb÷s
grąžą akcininkams.
Su rizika susijusi Banko ir Grup÷s veikla buvo griežtai ribojama taikant limitų sistemą. Apribojimai nustatomi ir
jų priežiūra vykdoma centralizuotai, grup÷s lygmenyje. Pagrindinis rizikos valdymo principas – atskirti visų
rūšių rizikos kontrol÷s funkciją nuo rizikos prisi÷mimo, t.y. nuo struktūrinių padalinių, tiesiogiai bendraujančių
su klientais.
AB DnB NORD bankas vertina ir valdo kredito, likvidumo, rinkos (palūkanų normos, užsienio valiutos kurso,
nuosavyb÷s vertybinių popierių kainos), operacinę ir kitas finansines rizikas, su kuriomis susiduria vykdydamas
veiklą. Banko rizikų struktūroje vyrauja kredito rizika. Išsami informacija apie finansinių rizikų vertinimą ir
valdymą yra pateikta AB DnB NORD banko 2010 m. finansin÷s atskaitomyb÷s skirsnyje „Finansinių rizikų
valdymas“. Per ataskaitinį laikotarpį rizikų valdymo principai reikšmingai nesikeit÷. Rizikų valdymo procesai
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buvo toliau tobulinami, siekiant įgyvendinti motininio banko DnB NOR Bank ASA taikomą praktiką bei 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.
2011 m. kovo 21 d. reitingų agentūra „Fitch Ratings" patvirtino AB DnB NORD banko ilgalaikio skolinimosi „A“
(perspektyva stabili), trumpalaikio skolinimosi reitingą „F1“, individualų reitingą „D/E“ ir paramos reitingą „1”.
Tuo pat metu reitingai buvo atšaukti, Bankui nusprendus nedalyvauti reitingavimo procese. DnB NOR Bank ASA
bankui tapus vieninteliu akcininku, nuspręsta, kad Bankas savo veikloje vadovausis motininiam bankui
suteiktais skolinimosi reitingais. Atskiri reitingai AB DnB NORD bankui nuo 2011 m. kovo 21 d. n÷ra nustatomi.
14. Pl÷tros strategija ir planai
Paskelbta Grup÷s strategija ir planai 2011-iesiems metams nesikeičia, pratęsiant galutinį vieningos IT sistemos
įdiegimo ir migracijos terminą į 2012 metus. Antrąjį 2011 m. pusmetį AB DnB NORD Bankas numato toliau
pl÷toti efektyvią universalios bankininkyst÷s veiklą pasitelkiant turimus konkurencinius pranašumus, tokius kaip
finansų gido koncepciją, nukreiptą į aukštą klientų aptarnavimo kokybę, aktyvius pardavimus ir skirtingus
segmentus orientuotą požiūrį, didesnį banko vardo žinomumą kaimo vietov÷se, visą šalį apimantį klientų
aptarnavimo tinklą bei pakankamą dydį masto ekonomijai vystant produktų pl÷trą, o taip pat veiksmingą
pagrindin÷s buvein÷s, tiesiogiai su klientais nedirbančių (back–office), ir rizikos valdymo padalinių darbą.
AB DnB NORD Bankas ir toliau ketina daug d÷mesio skirti pagrindin÷ms strategin÷ms sritims: subalansuotai
pl÷trai, lyderystei klientų aptarnavimo srityje, orientaciją į kliento poreikius, verslo procesų optimizavimui ir
kompetencijos ugdymui kreditų rizikos valdyme bei tolesnei integracijai į DnB NOR finansinių paslaugų grupę.
AB DnB NORD banko strategija buvo pristatyta Lietuvos bankui 2011 m. balandį.
15. Investicijos
Šios ataskaitos parengimo metu Emitentas netur÷jo suplanuotų investicijų į ilgalaikį, materialųjį ar
nematerialųjį turtą, kurių suma sudarytų daugiau kaip 10 proc. Emitento įstatinio kapitalo.
16. Emitento valdymas
Emitento įstatai numato, kad Emitento organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, steb÷tojų taryba, valdyba
ir administracijos vadovas (prezidentas).
Emitento visuotinis akcininkų susirinkimas:
•
keičia Emitento įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
•
renka Steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
•
atšaukia Steb÷tojų tarybą ar pavienius jos narius;
•
renka ir atšaukia audito įmonę, nustato audito paslaugų apmok÷jimo sąlygas;
•
tvirtina metinę Emitento finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
•
nustato Emitento išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
•
priima sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;:
•
priima sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Emitento akcijų
ar konvertuojamųjų obligacijų;
•
priima sprendimą konvertuoti Emitento vienos klas÷s akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
•
priima sprendimą d÷l pelno (nuostolių) paskirstymo;
•
priima sprendimą d÷l rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
•
priima sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
•
priima sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;
•
priima sprendimą Emitentui įsigyti savų akcijų;
•
priima sprendimą d÷l Emitento reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo
sąlygas;
•
priima sprendimą pertvarkyti Emitentą;
•
priima sprendimą likviduoti Emitentą, atšaukti Emitento likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
•
renka ir atšaukia Emitento likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal įstatymus ir įstatus tai n÷ra priskirta
kitų Emitento organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai n÷ra Emitento valdymo organų funkcijos. Visuotinis
akcininkų susirinkimas neturi teis÷s pavesti kitiems Emitento organams spręsti jo kompetencijai priskirtų
klausimų.
Emitento steb÷tojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Emitento veiklos priežiūrą. Steb÷tojų
tarybai vadovauja jos pirmininkas. Steb÷tojų tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Renkant steb÷tojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų
skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų steb÷tojų tarybos narių skaičiaus sandaugai.
Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę
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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);
•
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.
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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.
17. Steb÷tojų taryba ir valdyba
AB DnB NORD banko įstatai numato, kad Banko steb÷tojų tarybą sudaro septyni nariai. Šios steb÷tojų tarybos
kadencija baigiasi 2014 m. kovo 18 d.
Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius AB DnB NORD banko steb÷tojų taryboje, kurią ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudar÷ penki nariai, įvykio šie pokyčiai:
•

2011 m. vasario 28 d. Bank DnB NORD A/S atstovas Andris Ozolins atsistatydino ir steb÷tojų tarybos
nario pareigų.

•

Vienintelio banko akcininko sprendimu nuo 2011 m. kovo 1 d. steb÷tojų tarybos nariu ir pirmininku buvo
išrinktas DnB NOR Bank ASA Baltijos šalių ir Lenkijos padalinio vadovas Terje Turnes, pakeitęs šiose
pareigose Bank DnB NORD A/S vadovą Thomas Stephan Buerkle.

•

2011 m. geguž÷s 23 d. DnB NOR Bank ASA Vyresnysis kreditų pareigūnas Ola Landmark, gavęs Lietuvos
banko leidimą, prad÷jo eiti steb÷tojų tarybos nario pareigas.

•

2011 m. birželio 23 d. steb÷tojų taryba išrinko DnB NOR Bank ASA Baltijos šalių padalinio vyr. finansų
pareigūnę Jekateriną Titarenko Banko steb÷tojų tarybos pirmininko pavaduotoja.

•

2011 m. birželio 30 d. iš steb÷tojų tarybos nario pareigų atsistatydino Bank DnB NORD A/S atstovas
Torstein Hagen.

Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius įvyko septyni steb÷tojų tarybos pos÷džiai.
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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

Terje Turnes

Tarybos
pirmininkas

2011-03-01

Išsilavinimas

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

Pabaiga

2014-03-18

Tronheim
aukštoji
ekonomikos
mokykla,
Ekonomikos
ir
administravi
mo diplomas
;
Norvegijos
aukštoji
rinkodaros
mokykla,
Rinkodaros
diplomas;

Įvairios pareigos Den norske
Bank ASA ir DnB NOR Bank
ASA (1997-2010); Baltijos
šalių ir Lenkijos tarnybos
vadovas, DnB NOR Bank ASA
(nuo 2010)

Norvegijos
aukštoji
ekonomikos
ir verslo
administravi
mo mokykla,
Verslo
magistras

Jekaterina
Titarenko

Tarybos
pirmininko
pavaduotoj
a

VU, socialinių
mokslų
daktar÷;
2010-03-18

2014-03-18

VU,
ekonomikos
magistr÷,
bankininkyst÷

Tony Samuelsen

Tarybos
narys

2010-03-18

2014-03-18

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

Margrethe

Tarybos

2010-03-18

2014-03-18

Oslo
universitetas,

Lietuvos bankas, Bankų
priežiūros departamento
Kredito įstaigų inspektavimo
skyrius, ekonomist÷,
vyriausioji ekonomist÷ (19952001); Lietuvos bankas,
Kreditų įstaigų priežiūros
departamento Finansin÷s
veiklos vertinimo skyriaus
Bankų finansin÷s veiklos
analiz÷s poskyrio viršinink÷
(2001-2002);
Lietuvos bankas, Finansin÷s
veiklos vertinimo skyriaus
viršininko pavaduotoja (20022003); AB DnB NORD bankas,
Finansinių rizikų
departamento vadov÷ (20032007); AB DnB NORD Bankas
valdybos nar÷ (2007-2009);
Bank DnB NORD A/S Grup÷s
vyriausioji finansų pareigūn÷
(2009-2011); DnB NOR Bank
ASA Baltijos šalių padalinio
vyr. finansų pareigūn÷ (nuo
2011)
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)
DnB NOR bankas, viceprezident÷ ir vyresnioji vicepuslapis iš 26
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Melbye Gronn

Ola Landmark

nar÷

Tarybos
narys

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

2011-05-23

2014-03-18

Oslo verslo
administravim
o institutas,
Verslo
administravim
o magistras

prezident÷ (2001-2010);
Bank DnB NORD grup÷s
vyriausioji operacijų
pareigūn÷ (nuo 2010)

DnB NOR Vokietijos skyrius,
direktorius (1997-2001); DnB
NOR Bank ASA, Vyresnysis
kreditų pareigūnas (nuo
2001)

Valdyba
2011 m. liepos 1 d. AB DnB NORD banko valdybą sudar÷ šeši nariai. Visi valdybos nariai yra paskirti iki
steb÷tojų tarybos kadencijos pabaigos, kuri baigiasi 2014 m. kovo 18 d.
Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius AB DnB NORD banko valdyboje įvykio šie pokyčiai:
•

2011 m. balandžio 5 d. Banko steb÷tojų taryba išrinko DnB NOR Bank ASA padalinio vadovą Bjornar Lund
valdybos nariu. Gavęs Lietuvos banko leidimą, Bjornar Lund prad÷jo eiti banko valdybos pirmininko ir
prezidento pareigas nuo 2011 m. geguž÷s 6 d. Jis pakeit÷ iki tol šias pareigas ÷jusį Dr. Vygintą Bubnį,
kuris nuo geguž÷s 6 d. buvo paskirtas valdybos pirmininko pavaduotoju, o Fredrik Borch – valdybos
nariu.

•

Nuo 2011 m. liepos 1 d. AB DnB NORD banko valdybos nare buvo išrinkta Vaineta Barevičiūt÷. Ji už÷m÷
šias pareigas po to, kai 2011 m. m. birželio 9 d. Tadas Sudnius, paskyrus jį AB DnB NORD banko
prezidento patar÷ju, atsakingu už Banko operacin÷s sistemos diegimą ir integraciją į DnB NOR Bank ASA,
buvo atšauktas iš valdybos nario pareigų.

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

Bjornar Lund

Dr. Vygintas
Bubnys

Valdybos
pirmininkas,
prezidentas

Valdybos
pirmininko
pavaduotojas,
prezidento
pavaduotojas

2011-05-06

2010-03-18

Išsilavinimas

Informacija apie
reikšmingą valdymo
kompetenciją ir patirtį

Pabaiga

2014-03-18

2014-03-18

Norvegijos
vadybos
mokykla,
ekonomisto
diplomas

DnB NOR Bank ASA,
įvairios pareigos (1987 –
2011)

VU, socialinių
mokslų daktaras,
ekonomistasmatematikas

AB Lietuvos taupomasis
bankas, Banko valdybos
pirmininkas (1991 –
1997);
FMĮ “Balticum
Managament”, patar÷jas,
direktoriaus
pavaduotojas, direktorius
(1997-2000)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Valdybos
pirmininko patar÷jas
(2000-2002); AB
Lietuvos žem÷s ūkio
banko (v÷liau AB bankas
NORD/LB Lietuva)
valdybos narys (20022003); AB bankas
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Ramūnas
Abazorius

Fredrik J. Borch

Šarūnas
Nedzinskas

Vaineta
Barevičiūt÷

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

Valdybos
narys,
prezidento
pavaduotojas

Valdybos
nar÷,
prezidento

2010-03-18

2010-03-18

2014-03-18

2014-03-18

Vilniaus
universitetas,
finansų
magistras

Troms÷s
universitetas
(Norvegija),
Jūrinių studijų
bakalauras

VU, ekonomisto
diplomas,
2010-03-18

2014-03-18

2011-07-01

2014-03-18

Vytauto Didžiojo
universitetas,
Vadybos ir verslo
administravimo
magistras

Vilniaus
universitetas,
teis÷s diplomas;

NORD/LB Lietuva, (v÷liau
AB DnB NORD bankas)
valdybos pirmininko
pavaduotojas (nuo 2003)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, aktyvų ir pasyvų
valdymo grup÷s vadovas
(1999-2001); AB Lietuvos
žem÷s ūkio bankas,
Finansinių rizikų
departamento Aktyvų ir
pasyvų valdymo skyriaus
vadovas (2001-2003);
NORD/LB Finansinių rizikų
departamento Kredito
rizikos skyriaus vadovas
(2003-2004); DnB NORD
bankas Kontrol÷s
departamento vadovas
(2004-2010)
Den Norske Bank ASA,
sąskaitų vadybininkas
(2000 – 2004); Nordea
bank Norge AS, banko
vadovas (2004 - 2006);
DnB NOR bank ASA,
sąskaitų
vadybininkas/banko
vadovo pavaduotojas
(2006-2009); AB DnB
NORD bankas valdybos
narys (nuo 2009)
AB Lietuvos žem÷s ūkio
bankas, Maklerių skyriaus
vadovas, Depozitų ir
kredito departamento
direktoriaus
pavaduotojas, Kredito
departamento direktorius,
valdybos narys (19941997); AB bankas Hermis,
Valdybos pirmininko
pavaduotojas (19982000); SEB Vilniaus
bankas, Verslo pl÷tros
departamento direktorius,
Finansinių institucijų
departamento direktorius,
Specialiųjų paskolų
departamento direktorius
(2000-2003); UAB
Švyturys – Utenos alus,
Pardavimo direktorius
(2003-2004); AB Lietuvos
draudimas, valdybos
narys, Verslo ir rizikos
departamento direktorius
(2004-2007); AB FMĮ
Finasta, direktorius,
valdybos pirmininkas
(2007-2008); AB DnB
NORD bankas prezidento
patar÷jas (2008-2009),
valdybos narys (nuo
2009)
Vilniaus miesto
savivaldyb÷, jurist÷
(1988-199); Valstybin÷
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pavaduoto-ja

ISM
universitetas,
verslo ir vadybos
administravimo
magistr÷

mokesčių inspekcija prie
Finansų ministerijos,
jurist÷, skyriaus ved÷jo
pavaduotoja (19992003); AB bankas
„NORD/LB Lietuva“, AB
DnB NORD bankas,
skyriaus vadov÷, Vidaus
audito departamento
vadov÷ (2003 – 2011)

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:
Bjormar Lund (valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas) - turi verslo mokslų magistro kvalifikaciją, ją
įgijo Norvegijos vadybos institute. AB DnB NORD banke dirba nuo 2011 m. Ankstesn÷s darboviet÷s:
Norvegijos DnB NOR Bank ASA dirbo nuo 1987 metų įvairiose vadovo pareigose mažmenin÷s ir verslo
bankininkyst÷s srityse. Dirbdamas užsienyje, jis vadovavo DnB NOR Bank ASA Singapūro Šiaur÷s šalių
klientų aptarnavimo padaliniui.
Bjornard Lund n÷ra įsigijęs Emitento akcijų.
Jurgita Šaučiūnien÷ (vyriausioji buhalter÷, Apskaitos departamento vadov÷) - Vilniaus Universitetas,
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Apskaitos departamento vadov÷s pareigose
Banke dirba nuo 2004 m. Ankstesn÷s darboviet÷s:
Audito TŪB „J. Kabašinskas ir partneriai" - auditoriaus asistent÷ (1997 - 1998);
J.Kabašinsko KŪB “JKP Konsultacijos” - KŪB nar÷ (1998 – 1999);
Banko NORD/LB atstovyb÷/ NORD/LB Vilniaus skyrius – buhalter÷, vyriausioji buhalter÷ (1999-2003);
AB bankas “NORD/LB Lietuva” - Apskaitos departamento Apskaitos politikos skyriaus viršinink÷ (2003 2004).
Jurgita Šaučiūnien÷ n÷ra įsigijusi Emitento akcijų.

18. Informacija apie audito komiteto veiklą
AB DnB NORD banko Vidaus audito komitetą steigia Banko steb÷tojų taryba.
Vidaus audito komitetas vykdo Banko vidaus kontrol÷s sistemos veikimo ir rizikos valdymo priežiūrą, užtikrina
vidaus audito funkcijų veiksmingumą, tvirtina metinį Vidaus audito departamento audito planą bei prižiūri
auditavimo procesą. Atsižvelgdamas į auditavimo tvarką ir apskaitos politiką, audito komitetas stebi finansin÷s
informacijos vientisumą, peržiūri išor÷s auditorių pateikiamas išvadas bei rekomendacijas, stebi jų
nepriklausomumą ir objektyvumą, nustato Vidaus audito departamento ir išor÷s auditorių audituotinų Banko
operacijų rizikos sritis, stebi, ar Banko veikla neprieštarauja įstatymams, taisykl÷ms, Banko įstatams ir Banko
strateginei bei operacinei politikai.
Per pirmuosius šešis 2011 m. m÷nesius buvo surengti trys Banko Vidaus audito komiteto pos÷džiai, kuriuose
dalyvavo visi nariai. Audito komiteto pirmininkas yra Tony Samuelsen, nepriklausomas narys – Leif Rene
Hansen. 2011 m. kovo 9 d. Banko steb÷tojų taryba paskyr÷ Margrethe Melbye Gronn nauja audito komiteto
nare. Ji pakeit÷ komiteto narį Cord Mayer.
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19. Darbuotojai
2011 m. birželio 30 d. AB DnB NORD banko Grup÷je faktiškai dirbo 1 313 darbuotojai, o Banke – 1290. Jų
vidutinis m÷nesio darbo užmokestis sudar÷ 3 910 litus.
Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčiai
2007 12 31

2008 12 31

2009 12 31

2010 12 31

2011 06 30

Banko darbuotojų skaičius

1 162

1 229

1 263

1276

1290

Grup÷s darbuotojų skaičius

1 223

1 312

1 282

1300

1313

Vidutinis Grup÷s m÷nesinis
darbo užmokestis, Lt

3 245

3 620

3 855

3 895

3 910

2011 m. birželio 30 d vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis pagal pagrindines darbuotojų grupes buvo
pasiskirstęs taip: administracijos (be valdybos narių) – 7 300 litų; specialistų – 3 320 litų; tarnautojų ir
darbuotojų – 2 440 litų.
Grup÷s darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2011 m. birželio 30 d.

Viso darbuotojų
su aukštuoju
Administracija
Specialistai
Tarnautojai ir
darbininkai
Iš viso

201
1 100
12

191
758
6

1 313

955

Darbuotojų sud÷tis
pagal išsilavinimą
su spec. vid.
(aukštesniuoju)
7
177
3

su viduriniu

187

3
165
3
171

20. Vadovų atlygio politikos ataskaita
Banko administracijos darbo sutartis ir atlyginimo sąlygas tvirtina AB DnB NORD banko steb÷tojų taryba.
Ataskaitinių metų pirmąjį pusmetį Banko administracijos nariams premijos mok÷tos nebuvo.
Banko steb÷tojų tarybos nariams tantjemos 2011 m. pirmą pusmetį nebuvo mokamos.
Per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. Banko administracijos nariams, užimantiems
Banke kitas pareigas, ir vyriausiajai buhalterei buvo išmok÷ta:

Iš viso :
Vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui

Priskaičiuota darbo užmokesčio ir premijų, Lt
811 412
115 916

2011 metais Banko administracijos nariams ir vyriausiajai buhalterei buvo išmok÷ta 162 692 litai kitų
priskaitytų išmokų (automobilio, gyvenamojo ploto nuoma).
Banko darbuotojams pagal darbo sutartis n÷ra numatyta specialių išmokų nutraukiant darbo sutartis išskyrus
šiuos atvejus:
a)

b)

trijų Banko valdybos narių – administracijos vadovo pavaduotojų darbo sutartyse yra numatyta sumok÷ti
darbuotojui trijų jo/jos vidutinių m÷nesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, jei įstatymai
nenustato didesnio išeitin÷s išmokos dydžio, kai darbo sutartis pasibaigia ar nutraukiama bet kuriuo iš šių
pagrindų: (a) darbdavio valia, (b) darbdavio iniciatyva, kai n÷ra darbuotojo kalt÷s, (c) kai darbuotojas
atsisako persikelti su banku (atskiru jo padaliniu) į kitą vietovę, (d) kai darbuotojas atsisako dirbti pakeitus
darbo sąlygas, (e) kai darbuotojas pagal medicinin÷s ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali
dirbti pagal darbo sutartį.
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.
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21. Įstatų keitimo tvarka
Vadovaujantis galiojančiais Emitento įstatais, kurie buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2011 m.
balandžio 13 d., ir Akcinių bendrovių įstatymu, Emitento įstatai gali būti pakeisti visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių
akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai
Palankesn÷je verslui aplinkoje, per pirmąjį šių metų pusmetį teisminių (arbitražo) procesų skaičus, kuriuose
dalyvauja Bankas, nepadid÷jo. Bylos yra susijusios su Banko suteiktomis finansin÷mis paslaugomis, t.y. jose
dažniausiai sprendžiami klientų prisiimtų įsipareigojimų Bankui priverstinio vykdymo klausimai. Banko
aktyvams, d÷l kurių vyksta teisiniai ginčai LR teis÷s aktų nustatyta tvarka, yra suformuoti atid÷jiniai.

AB DnB NORD banko prezidentas

Bjornar Lund
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1 PRIEDAS
Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindin÷s charakteristikos

2011 m. birželio 30 d. į viešąją vertybinių popierių apyvartą AB DnB NORD bankas buvo išleidęs šiuos skolos vertybinius popierius:

VP pavadinimas
(ISIN kodas)
Nulin÷s atkarpos obligacijų emisija Nr. 3/2012
(LT0000402489)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 5/2015
(LT0000405052)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 5/2013
(LT0000431033)
Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija Nr. 10/2013
(LT0000431132)

VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

15 000 000
3.55
(LTL)
15 000 000
150 000
100 (LTL)
99.3519 (LTL)
5.00
(LTL)
99.95 – 100.00
9 613 400
96 134
100 (LTL)
4.10
(LTL)
(LTL)
35 000 000
350 000
100 (LTL)
99.7195 (LTL)
3.50
(LTL)
Su vertybinių popierių ir prekių indeksais susietos obligacijos
150 000

100 (LTL)

93.2342 (LTL)

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

12 236

100 (EUR)

100,00 (EUR)

1 223 600
(EUR)

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

3 699

100 (EUR)

99,56-100,00
(EUR)

369 900
(EUR)

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

20 562

100 (EUR)

100,00 (EUR)

2 056 200
(EUR)

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

17 498

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 749 800
(LTL)

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

9 579

100 (EUR)

100,00 (EUR)

957 900
(EUR)

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

3 741

100 (EUR)

99,51 – 100
(EUR)

374 100
(EUR)

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

14 901

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 490 100
(LTL)

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

60 000

100 (LTL)

100,00 (LTL)

6 000 000
(LTL)

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

3 510

100 (EUR)

100,00 (EUR)

351 000
(EUR)

16 560

100 (LTL)

100,00 (LTL)

1 656 000
(LTL)

io akcijų indeksais susietų obligacijų emisija Nr. 34
(LT0000430753)

Palūkanų
(prieaugio)
dydis, proc.

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

Išpirkimo
terminas
2012-03-05
2015-05-07
2013-05-28
2013-10-07

2011-07-14

2011-10-03

2012-06-22

2011-07-29

2011-09-19

2011-09-19

2011-11-07

2011-11-07

2012-02-28

2012-02-28

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

2011 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
750 000 (LTL)
394 149 (LTL)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VP
skaičius

Vieneto
nominali
vert÷

Vieneto
emisijos
kaina

Bendra
nominali
vert÷

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

2 836

100 (EUR)

100,00 (EUR)

283 600
(EUR)

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

7 452

100 (EUR)

105,00 (EUR)

745 200
(EUR)

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

1 120

100 (LTL)

99,40 – 100,00
(LTL)

112 000
(LTL)

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

2 267

100 (EUR)

99,77 – 100,00
(EUR)

226 700
(EUR)

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

2 018

100 (EUR)

99,78 – 100,00
(EUR)

201 800
(EUR)

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

42 673

100 (LTL)

99,56 – 100,00
(LTL)

4 267 300
(LTL)

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

3 903

100 (EUR)

100,00 (EUR)

390 300
(EUR)

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

2 567

100 (EUR)

110,00 (EUR)

256 700
(EUR)

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

10 000

100 (EUR)

110,00 (EUR)

1 000 000
(EUR)

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

50 828

100 (LTL)

99,43 – 100,00
(LTL)

5 082 800
(LTL)

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

3 900

100 (EUR)

100,00 (EUR)

390 000
(EUR)

Su šiaur÷s Europos įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT1000430215)

5 669

100 (EUR)

100,00 (EUR)

566 900
(EUR)

Su JAV įmonių akcijomis susietų obligacijų emisija Nr.
1 (LT1000430231)

9 565

100 (EUR)

100,00 (EUR)

956 500
(EUR)

Su Vokietijos įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 1 (LT1000430371)

3 203

100 (EUR)

103,00 (EUR)

320 300
(EUR)

Su Vokietijos įmonių akcijomis susietų obligacijų
emisija Nr. 2 (LT0000431280)

27 513

100 (LTL)

100,00 (LTL)

2 751 300
(LTL)

VP pavadinimas
(ISIN kodas)

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

Išpirkimo
terminas

2012-10-22

2012-10-22

2012-11-12

2012-11-12

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

2011 m.
išmok÷tos
atkarpos (Lt)
-

-

-

-

2012-12-19

Nominali
vert÷

-

2012-12-19

Nominali
vert÷

-

2013-04-02

2013-04-02

2013-04-15

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

-

-

-

2013-05-06

Nominali
vert÷

152 484 (LTL)

2013-06-14

Nominali
vert÷

-

2014-03-10

2014-04-21

2014-06-16

2014-06-16

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

-

-

-

-

puslapis iš 26

26

