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I. BENDROJI INFORMACIJA 
 
1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę: 

Pavadinimas UAB „Finasta investicijų valdymas“ 
Buveinė (adresas) Konstitucijos pr. 23, LT–08150 Vilnius 
Telefono, fakso numeriai, 
el pašto adresas, 
interneto svetainės adresas 

+370 5 2786833, +370 5 2786838 
investicijos@finasta.lt  
www.finasta.lt  

Leidimo verstis valdymo įmonės veikla 
numeris 

VĮK–005 

Įregistravimo Juridinių asmenų 
registre data, vieta, kodas 

Įmonė įregistruota 2003 m. liepos 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje, 
Juridinių asmenų registro kodas – 126263073 

 
2. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. 
3. Su šia ataskaita ir dokumentais, kurių pagrindu buvo sudaryta ši ataskaita, galima susipažinti įmonės buveinėje adresu Konstitucijos pr. 

23, LT–08150 Vilnius. 
4. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateiktą informaciją: 

Įmonės vadovas Direktorius Andrius Barštys 
+370 5 2732928, +370 5 2786833 
+370 5 2734898, +370 5 2786838 

Darbuotojai Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas 
+370 5 2732928, +370 5 2786833 
+370 5 2734898, +370 5 2786838 

Konsultantai – 
 
5. Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius Andrius Barštys, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija 

atitinką tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai. 
 
_________________________________ 
(parašas) 
 
Aš, UAB „Finasta investicijų valdymas“ vyr. buhalteris Mindaugas Lankas, šiuo parašu patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta 

informacija atitinką tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų investicinių ir pensijų fondų veiklai. 
 
_________________________________ 
(parašas) 
 

 
II. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

 
6. Įmonės įstatinis kapitalas: 

Įstatinio kapitalo dydis 1 100 000 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių litų) 
Įstatinio kapitalo struktūra – 
Išleistų akcijų skaičius 1 100 000 vnt. (Vienas milijonas vienas šimtas tūkstančių vienetų) 
Išleistų akcijų nominali vertė 1 Lt. (Vienas litas) 

 
7. Įmonė neturi skolinto kapitalo. 
8. Įmonė 862.424,80 Lt. (aštuonis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt keturis litus, ct)  t.y. 250.000,00 EUR savo 

nuosavo kapitalo investavo į diversifikuotą investicijų portfelį. 
9. Akcininkai: 

Bendras akcininkų skaičius 1 
Akcininkai, nuosavybės teise turintys 
ir valdantys daugiau kaip 5 proc. 
įstatinio kapitalo 

Pavadinimas: UAB „Pozityvios investicijos“ 
Buveinė: Konstitucijos pr. 23, LT–08150 Vilnius 
Juridinių asmenų registro kodas: 125828616 
Priklausančių akcijų skaičius: 1 100 000 vnt. 
Turima įstatinio kapitalo dalis procentais: 100 proc. 
Turima balsų dalis procentais: 100 proc. 

Įmonės vadovų, darbuotojų, kitų 
susijusių asmenų turimų akcijų 
skaičius, įstatinio kapitalo dalis (proc.) 

– 

 
10. Įmonės klientai: 

10.1. Kolektyvinio investavimo subjektai: 
Pavadinimas Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas 
Tipas Riboto platinimo investicinis fondas 
GA suma 67.129.469,7724 
Vidutinė laikotarpio GAV 63.478.291,7072 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,1296 
Dalyvių skaičius 1622 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 1.845.116,78 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 1.337.357,64 
  
Pavadinimas Finasta investicinis obligacijų fondas 
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Tipas Investicinis fondas 
GA suma 5.429.548,4641 
Vidutinė laikotarpio GAV 9.672.240,8265 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,0154 
Dalyvių skaičius 181 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 23.900,83 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 21.785,96 
  
Pavadinimas Finasta Naujosios Europos fondas 
Tipas Investicinis fondas 
GA suma 13.898.838,4643 
Vidutinė laikotarpio GAV 9.081.355,4422 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,0101 
Dalyvių skaičius 594 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 35.454,86 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 7.753,96 

 
Bendra GA suma 86.457.856,7008 
Bendra vidutinė laikotarpio GAV 27.410.629,3253 
Bendra pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,1551 
Visų dalyvių 2397 
Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei 1.904.472,47 
Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei 1.366.897,56 

 
10.2. Pensijų fondai: 

Pavadinimas Konservatyvaus investavimo pensijų fondas 
Tipas Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas 
GA suma 134.683,3747 
Vidutinė laikotarpio GAV 91.582,5015 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,0090 
Dalyvių skaičius 125 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 1.211,62 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 662,70 
  
Pavadinimas Augančio pajamingumo pensijų fondas 
Tipas Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas 
GA suma 446.351,7069 
Vidutinė laikotarpio GAV 306.790,5480 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,0574 
Dalyvių skaičius 377 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 4.453,66 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 2.407,74 
  
Pavadinimas Aktyvaus investavimo pensijų fondas 
Tipas Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas 
GA suma 1.880.041,8656 
Vidutinė laikotarpio GAV 1.309.626,0383 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,1497 
Dalyvių skaičius 1872 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 17.638,81 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 9.530.34 
  
Pavadinimas Racionalios rizikos pensijų fondas 
Tipas Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas 
GA suma 3.158.073,3435 
Vidutinė laikotarpio GAV 2.226.831,1219 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,1947 
Dalyvių skaičius 299 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 28.591,89 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 15.587,34 
  
Pavadinimas „Finasta akcijų pensija plius“ pensijų fondas 
Tipas  Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas 
GA suma 649.518,2006 
Vidutinė laikotarpio GAV 529.585,8623 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,1120 
Dalyvių skaičius 260*   
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 12.110,26 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 8.097,02 
Pavadinimas „Finasta obligacijų pensija plius“ pensijų fondas 
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Tipas Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas 
GA suma 12.653,0958 
Vidutinė laikotarpio GAV 11.106,5524 
Pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,0020 
Dalyvių skaičius 10** 
Priskaičiuotas atlyginimas įmonei 35,92 
Faktiškai sumokėtas atlyginimas įmonei 34,88 

 
Bendra GA suma 6.281.321,5871 
Bendra vidutinė laikotarpio GAV 4.475.522,6244 
Bendra pusmetinė grynoji investicijų grąža 0,5248 
Visų dalyvių 270 
Viso priskaičiuota atlyginimo įmonei 64.042,16 
Viso faktiškai sumokėta atlyginimo įmonei 36.320,02 

*Savanoriško pensijų kaupimo fondo „Finasta akcijų pensija plius“ dalyvių sutartis pasirašė 260 asmenų, tačiau vienetus įsigijo ir realiai kaupimą pradėjo 215 
fondo dalyvių. 

**Savanoriško pensijų kaupimo fondo „Finasta obligacijų pensija plius“ dalyvių sutartis pasirašė 10 asmenų, tačiau vienetus įsigijo ir realiai kaupimą pradėjo 9 
fondo dalyviai. 

 
10.3. Įmonė nevaldo individualių klientų portfelių. 
10.4. Įmonė nesaugo ir netvarko kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų. 
 
11. Informacija apie sudarytas su tarpininkais aptarnavimo sutartis: 

Pavadinimas AB FMĮ „Finasta“ 
Adresas Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius 
Sutarčių pobūdis 2004 m. sausio mėn. 28 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/04–01 

2004 m. vasario mėn. 18 d. investicinių vienetų sąskaitų tvarkymo sutartis Nr. IVTS/04–
01 
2004 m. sausio mėn. 16 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 68 (OBL fondui) 
2004 m. sausio mėn. 16 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 69 (CRE fondui) 
2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 142 (Konservatyvus PF) 
2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 143 (Augantis PF) 
2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 144 (Aktyvus PF) 
2004 m. birželio mėn. 06 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų apskaitymo, 
saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 145 (Racionalus PF) 
2004 m. gruodžio mėn. 24 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų 
apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 156 
(Obligacijų SPF) 
2004 m. gruodžio mėn. 24 d. sutartis dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų 
apskaitymo, saugojimo ir skolinimo bei pavedimų priėmimo ir vykdymo Nr. 157 
(Akcijų SPF) 
2005 m. kovo 17 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05–03. 

Pavadinimas AB Sampo bankas 
Adresas Geležinio vilko g. 18 A, LT–08500 Vilnius 
Sutarčių pobūdis 2005 m. balandžio 01 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05–04 
Pavadinimas AB bankas „Nord/LB Lietuva“ 
Adresas J. Basanavičiaus g. 26, LT–03601 Vilnius 
Sutarčių pobūdis 2005 m. balandžio 08 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05–05 
Pavadinimas AB Šiaulių bankas 
Adresas Tilžės g. 149, Šiauliai 
Sutarčių pobūdis 2005 m. gegužės 03 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/05–02 
Pavadinimas MP FJARFESTINGARBANKI HF 
Adresas Skipholti 50 D, Reikjavikas, Islandijos Respublika 
Sutarčių pobūdis 2005 m. birželio 01 d. investicinių vienetų platinimo sutartis Nr. IVPS/0601 

 
12. Informacija apie išmokėtas tarpininkams sumas: 

AB FMĮ „Finasta“ 357.351,11 
UAB Sampo bankas 33.865,78 
AB bankas „Nord/LB Lietuva“ 1373,14 
AB ‘Šiaulų bankas” 196,14 
MP  FJARFESTINGARBANKI HF  4248,30 

 
III. INVESTICINĖ VEIKLA 

 
13. Investicijų portfelio sudėtis: 
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Eil. 
Nr.  

Emitento 
pavadinimas 

Šalis ISIN kodas 
Kiekis 
(vnt.) 

Bendra 
nominali 
vertė 

Bendra 
įsigijimo vertė 

Įsigijimo 
vertė 

tenkanti 
vienetui 

Bendra 
rinkos vertė 

Rinka, pagal kurios duomenis 
nustatyta rinkos vertė 
(tinklalapio adresas) 

Balsų dalis 
emitente (%) 

Dalis 
portfel
yje 

I.  Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą 

1. 
AB “Vilniaus 
vingis” 

LT LT0000103673 14.269 57.076,00 125.748,19 8,81 67.635,06 www.omxgroup.com/vilnius 0,16 3,16 

2. 
AB "Vilniaus 
baldai" 

LT LT0000104267 5.900 23.600,00 110.048,00 18,65 223.020,00 www.omxgroup.com/vilnius 0,15 10,42 

3. 
AB „Lietuvos 
telekomas“ 

LT LT0000123911 60.000 60.000,00 96.000,00 1,60 131.400,00 www.omxgroup.com/vilnius 0,01 6,14 

  Iš viso: 80.676,00 331.796,19 - 422.055,06 - - 19,71 

II.  Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą 

1 AB”Grigiškės” LT LT0000102030 12.216 12.216,00 43.798,28 3,59 43.488,96 www.omxgroup.com/vilnius 0,03 2,03 

2 
AB "Lietuvos 
energija" 

LT LT0000117681 24.986 24.986,00 36.479,56 1,46 57.717,66 www.omxgroup.com/vilnius 0,00 2,70 

  Iš viso: 37.202,00 80.277,84 - 101.206,62 - - 4,73 

III. Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

IV. Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

  Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: 117.878,00 412.074,03 - 523.261,68 - - 24,44 

 

  
Emitento 
pavadinimas 

Šalis ISIN kodas 
Kiekis 
(vnt.) 

Bendra 
nominali 
vertė 

Bendra 
įsigijimo vertė 

Įsigijimo 
vertė 

tenkanti 
vienetui 

Bendra 
rinkos vertė 

Palūkanų norma 
Išpirkimo / 

konvertavimo 
data 

Dalis 
portfel
yje/ 

grynuo
se 

aktyvu
ose (%) 

V. Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

VI.  Skolos vertybiniai popieriai, įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą 

1. LR Vyriausybė LT LT0000607046 800 80.000,00 89.592,49 111,99 89.672,08 5,10% 2010.02.11 4,19 

  Iš viso: 80.000,00 89.592,49 - 89.672,08 - - 4,19 

VII. Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

VIII. Išleidžiami nauji skolos vertybiniai popieriai 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

  Iš viso skolos vertybinių popierių: 80.000,00 89.592,49 - 89.672,08   4,19 

 

  
KIS 
pavadinimas 

Šalis ISIN kodas 
Kiekis 
(vnt.) 

Valdytojas 
(pavadinima
s, įmonės 
kodas) 

Bendra 
įsigijimo vertė 

Įsigijimo 
vertė 

tenkanti 
vienetui 

Bendra 
rinkos vertė 

Šaltinis, pagal kurio 
duomenis nustatyta rinkos 
vertė (tinklalapio adresas) 

KIS aktyvų 
dalis 

investuota į 
kitus KIS (%) 

Dalis 
portfel
yje/ 

grynuo
se 

aktyvu
ose (%) 

IX.  Kolektyvinių investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) 

1 

Finasta Centrinės 
ir Rytų Europos 
akcijų fondas  

LT – 749,9095 

UAB 
„Finasta 
investicijų 
valdymas” 

118.599,24 158,15 121.029,84 www.finasta.lt – 5,65 

2 

Finasta 
investicinis 
obligacijų fondas 

LT – 2.131,9675 

UAB 
„Finasta 
investicijų 
valdymas” 

225.423,37 105,73 227.762,78 www.finasta.lt – 10,64 

3 

Finasta 
Naujosios 
Europos fondas 

LT – 9.125,0933 

UAB 
„Finasta 
investicijų 
valdymas” 

911.358,87 99,87 921.792,29 www.finasta.lt – 43,06 

  Iš viso: - 1.255.381,48 - 1.270.584,91 - - 59,35 
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X. Kitų kolektyvinių investavimo vienetai (akcijos) 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

  Iš viso KIS vienetų (akcijų):   1.255.381,48 - 1.270.584,91 - - 59,35 

 

  
Emitento 
pavadinimas  

Šalis 
Priemonės 

pavadinimas 
Kiekis 
(vnt.) 

Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma 
Galiojimo 

pabaigos data 

Dalis 
portfel
yje/ 

grynuo
se 

aktyvu
ose (%) 

XI.  Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

XII.  Kitos pinigų rinkos priemonės 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

  Iš viso pinigų rinkos priemonių:       

 

  
Kredito įstaigos 
pavadinimas 

Šalis Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma 
Indėlio 
termino 
pabaiga 

Dalis 
portfel
yje/ 

grynuo
se 

aktyvu
ose (%) 

XIII.  Indėliai kredito įstaigose 

1 AB Šiaulių bankas LT LTL 200.107,50 2,15% 2005.07.22 9,35 

  Iš viso: - 200.107,50 - - 9,35 

 

  
Emitento 
pavadinimas  

Šalis 
Priemonės 

pavadinimas 

Kita 
sandorio 
šalis 

Valiuta 
Investicinis 
sandoris 
(pozicija) 

Investicinio 
sandorio 
(pozicijos) 

vertė 

Bendra 
rinkos vertė 

Rinkos pavadinimas 
(tinklapio adresas) 

Galiojimo 
terminas 

Dalis 
portfel
yje/ 

grynuo
se 

aktyvu
ose (%) 

XIV. Išvestinės investicinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

XV.  Kitos išvestinės investicinės priemonės 

1. - - - - - - - - - - - 

  Iš viso: - - - - - - - 

 

  Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė, Lt Palūkanų norma Dalis portfelyje (%) 

XVI. Pinigai 

1 AB "SEB VILNIAUS BANKAS" LTL 45.348,85 - 2,12 

2 AB FMĮ „Finasta“ LTL 1.220,92 - 0,06 

3 AB bankas „NORD/LB Lietuva“ LTL 7.814,04 - 0,36 

4 AB Šiaulių bankas LTL 2.844,79 - 0,13 

  Iš viso: - 57.228,60 - 2,67 

 

  
Pavadinimas 

Trumpas 
apibūdinim

as 
Bendra vertė Paskirtis 

Dalis portfelyje/ 
grynuose aktyvuose 

(%) 

XVII. Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 36 str. 1 d. 

1. - - - - - 

  Iš viso: - 0,00 - 0,00 

 
IV. FINANSINĖ PADĖTIS 

14. Buhalterinis balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 3. 
15. Pelno (nuostolių) ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 4. 
16. Pinigų srautų ataskaita pridėta prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 5. 
17. Aiškinamasis raštas pridėtas prie šios ataskaitos kaip Priedas Nr. 6. 
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V. ĮMONĖS ORGANAI 
18. Bendrovės organų nariai: 

Valdybos pirmininkas (vardas, pavardė) Darius Šulnis 
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale – 
Išsilavinimas Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos magistras 
Pareigos įmonėje Valdybos pirmininkas 
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų 1994 m. sausio mėn. 21 d.–2002 m. spalio mėn. 2 d. – AB FMĮ „Finasta” direktorius 

2002 m. spalio mėn. 3 d. – iki šiol UAB „Invalda Real Estate” direktorius 
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veikloje bei kapitale 

Duomenys apie dalyvavimą veikloje: 
UAB „Vūsta“ valdybos pirmininkas  
UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas 
UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas 
AB FMĮ „Finasta“ valdybos pirmininkas (25 proc. akcijų) 
UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos pirmininkas 
AB „Sanitas“ stebėtojų tarybos pirmininkas 
AB „Endokrininiai preparatai“ valdybos narys 
UAB „Agrovaldymo grupė“ valdybos narys 
UAB „Broner“ valdybos narys 
UAB „PVP“ (36,67 proc. akcijų) 
UAB „Invalda Real Estate“ direktorius (25 proc. akcijų) 
UAB „Pozityvios investicijos“ (25 proc. akcijų) 
UAB „Golfas“ (31 proc. akcijų) 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos narys 
UAB „Wembley-Neringa“ valdybos narys (2005.03.31) 
AB „Wembley-Neringa“ stebėtojų tarybos narys (2004.12.31) 
AB „Sanitas“ (9,51 proc. yra parduota pagal Vertybinių popierių atpirkimo sutartis) 
Kiti turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies 

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d. 
  
Valdybos narys (vardas, pavardė) Algimantas Variakojis 
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale – 
Pareigos įmonėje Valdybos narys 
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veikloje bei kapitale 

Duomenys apie dalyvavimą veikloje: 
AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys, stambių projektų vadovas 
APB „Apranga“ valdybos narys 
UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys 
UAB „Panevėžio melioracija“ valdybos narys 
AB „Verpstas“ valdybos narys 
UAB „Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija“ valdybos pirmininkas 
UAB „Gateka“ valdybos narys 
UAB „Pozityvios investicijos“ direktorius 
AB „Invetex“ valdybos narys 
AB „Progresas“ (Kėdainiai) valdybos narys 
Konsultacinės firmos „Verslo praktika“ savininkas 
 
Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies 

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2003 m. rugsėjo mėn. 8 d.–2007 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
  
Valdybos narys (vardas, pavardė) Donatas Frejus 
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale – 
Pareigos įmonėje Fondų valdytojas 
Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veikloje bei kapitale 

Duomenys apie dalyvavimą veikloje: 
UAB „Finasta investicijų valdymas“ fondų valdytojas 
AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris 
 
Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies 

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d. 
  
Valdybos narys (vardas, pavardė) Andrius Barštys 
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale – 
Pareigos įmonėje Direktorius 
Išsilavinimas Vadybos mokslų magistras 
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų 1997 m. gegužė–1998 m. vasaris – UAB FMĮ „Fiksas” generalinis direktorius 

1998 m. vasaris–2002 m. balandis – UAB FMĮ „ICI Capital” direktorius 
nuo 2001 m. rugsėjo- 2004m. – UAB „TOP GAMES” direktorius 
nuo 2002 m. sausio – AB FMĮ „Finasta” finansų makleris 
nuo 2002 m. gruodžio – UAB „ICI Capital” likvidatorius 
2003 m. balandis–2003 m. birželis – UAB „Finansų spektras” direktorius 
nuo 2003 m. liepos 21 d. – UAB „Finasta investicijų valdymas” direktorius, valdybos 
narys 

Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veikloje bei kapitale 

Duomenys apie dalyvavimą veikloje: 
UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius, valdybos narys 
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LUAB „ICI Capital“ likvidatorius 
AB FMĮ „Finasta“ finansų makleris 
UAB “Finansų spektras” valdybos narys 
Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies 

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2003 m. liepos mėn. 29 d.–2007 m. liepos mėn. 29 d. 
  
Vyriausias buhalteris Mindaugas Lankas 
Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale – 
Pareigos įmonėje Vyr. buhalteris 
Išsilavinimas Ekonomikos magistras 
Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų 2000 m.–2001 m. vasaris – I. Zoko studijos „Spinter” vadybininkas 

nuo 2001 m. vasario – AB FMĮ „Finasta” apskaitininkas 
2003 m. birželis – 2004 m. spalis UAB „Galuvė” vyr. buhalteris 
nuo 2003 m. liepos – UAB „Finansų spektras” direktorius 
nuo 2003 m. liepos – UAB „Finasta investicijų valdymas” vyr. buhalteris 

Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų 
ir organizacijų veikloje bei kapitale 

Duomenys apie dalyvavimą veikloje: 
UAB „Finansų spektras“ direktorius 
AB FMĮ „Finasta“ apskaitininkas 
 
Turimi VP nesudaro įmonių kapitale žymios dalies 

 
19. Duomenys: 

Vardas, pavardė Darius Šulnis 
Gimimo metai 1971 m. sausio 21 d. 
Adresas Bitininkų g. 4 c–30, Vilnius 
Telefonas +370 5 2734876 
Išsilavinimas Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos magistras 
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. A 109 
  
Vardas, pavardė Algimantas Variakojis 
Gimimo metai 1966 m. kovo 28 d. 
Adresas Vanaginės g. 438, Didžioji Riešė, Vilniaus raj. 
Telefonas +370 5 2786845 
Išsilavinimas Aukštasis ekonominis 
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. G 026 
  
Vardas, pavardė Donatas Frejus 
Gimimo metai 1975 m. birželio 16 d. 
Adresas SB Kelininkas 176, Karčiupis, Kaišiadorių r. 
Telefonas +370 5 2786830 
Išsilavinimas Investicinės bankininkystės magistras 
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Generalinė licencija, licencijos Nr. A 283 
  
Vardas, pavardė Andrius Barštys 
Gimimo metai 1975 m. kovo 8 d. 
Adresas K. Būgos g. 6–17, Marijampolė 
Telefonas +370 5 2732928 
Išsilavinimas Vadybos mokslų magistras 
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 018 

 
20. Asmenys, susiję su valdymo įmone: 

Įmonės kontroliuojami asmenys - 
Įmonę kontroliuojantys asmenys UAB „Pozityvios investicijos“ 
Jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti 
šio juridinio asmens vadovus 

Direktorius Algimantas Variakojis 

 
21. Susijusių su įmonę asmenų sudaryti sandoriai: 
Įmonės darbuotojai ar asmenys, susiję su  įmone, 2005m. pirmą pusmetį nesudarė sandorių su investicine bendrove. 
 

 Dėl KIS Dėl PF Dalis KIS portfeliuose 
Juridinis asmuo, kurio akcijų paketą turi įmonė - - - 
Įmonę kontroliuojantis asmuo - - - 
Įmonės vadovai, jų sutuoktiniai - - - 
Asmuo, turintis daugiau kaip 5 proc. balsų įmonėje - - - 
Įmonės kontroliuojamas asmuo - -  

 
VI. ESMINIAIS ĮVYKIAI ĮMONĖS VEIKLOJE 

22. Esminių įvykių įmonės veikloje nebuvo. 
23. 2005 m. pirmą pusmetį nebuvo jokių teismo ar trečiųjų asmenų (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos įmonės veiklai. 

  

 


