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1. PAGRINDINIAI DUOMENYS
DUOMENYS APIE BENDROVĘ
Bendrovės pavadinimas

AB „Linas Agro Group“

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

1995 m. lapkričio 27 d., Panevėžys

Juridinio asmens kodas

148030011

PVM mokėtojo kodas

LT480300113

Juridinių asmenų registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Buveinės adresas

Smėlynės g. 2C, LT-35143, Panevėžys, Lietuva

Telefonas

(8 45) 507 303

Faksas

(8 45) 507 304

Elektroninio pašto adresas

group@linasagro.lt

Interneto svetainės adresas

www.linasagro.lt

ISIN kodas

LT0000128092

Akcijų prekybos kodas NASDAQ OMX
LNA1L
Vilnius

2. APIE AB „LINAS AGRO GROUP“ IR PAGRINDINĖS
PAGRINDINĖS JOS VEIKLOS POBŪDĮ
AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė. Ji valdo bendroves
Lietuvoje, Latvijoje, Danijoje ir Ukrainoje. Lietuvoje grupei priklauso žemės ūkio produkcijos tarptautinės
prekybos kompanija AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB
(valdanti grūdų saugyklas Kėdainiuose, Kupiškyje, Joniškyje, Pasvalyje, Šiauliuose, Vilkaviškyje ir Šakių
rajone), žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves
valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, lignino biokuro kaupyklą valdanti įmonė UAB „Lignineko“
bei kt. Užsienyje grupė valdo tarptautinę prekybos įmonę Danijoje Linas Agro A/S (buvusi Rosenkrantz A/S),
prekybos įmonę Latvijoje SIA „Linas Agro“, Ukrainos trąšų gamybos ir prekybos įmonę PAT „UKRAGRO
NPK“. Kartu su partneriais Grupė valdo prekes ir paslaugas žemės ūkiui teikiančias įmones UAB „Dotnuvos
projektai“ ir UAB „Kustodija“ bei logistikos įmonę UAB „Jungtinė ekspedicija“.
Grupė yra viena didžiausių grūdų bei maisto pramonės antrinių produktų eksportuotojų Baltijos šalyse
bei vienas iš prekių žemės ūkiui tiekimo lyderių Lietuvoje (prekiauja sertifikuota sėkla, trąšomis, augalų
apsaugos priemonėmis bei žemės ūkio technika). Didžioji Grupės prekybos dalis vykdoma per pavaldžiąją
Danijos bendrovę Linas Agro A/S (buvusi Rosenkrantz A/S). Grupė yra stambi grūdų ir pieno gamintoja
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Lietuvoje. Siekdama geriau vykdyti veiklą, Grupė sukūrė platų grūdų saugyklų ir transportavimo keliais,
geležinkeliais bei jūros logistikos tinklą.
Grupės veikla skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus: Grūdų ir aliejinių sėklų, Žaliavų
pašarams, Žemės ūkio produktų gamybos, Prekių žemės ūkio veiklai ir Kitos veiklos. Skirstymą į atskirus
segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdis, tačiau dažnai segmentų
veikla yra susijusi tarpusavyje. Pati kontroliuojanti Bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei
gamybinės veiklos nevykdo.
Daugumos Grupės įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.
Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių
sąraše.

3. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS
BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATUS
REZULTATUS
•

2010-2011 finansiniais metais Grupės pardavimai pasiekė rekordinę 1 356 mln. Lt sumą ir buvo 63
proc. didesni nei ankstesniais metais. Pardavimų augimą sąlygojo išaugę prekybos apimtys ir
pasaulinės grūdų kainos.

•

AB „Linas Agro Group“ prekybos apimtys išaugo iki 1,48 mln. tonų ir buvo 22 proc. didesnės,
lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu (1,21 mln. tonų). Didžiausias pardavimų
augimas teko prekybai trąšomis, jų tonažas padidėjo beveik 4,7 kartų. Tokį pardavimų augimą lėmė
sėkmingai vystoma trąšų prekybos veikla Lietuvoje ir Latvijoje (19 proc. augimas) ir pavaldžiosios
įmonės Ukrainoje PAT „UKRAGRO NPK“ augančios prekybos apimtys (parduota 335 tūkst. tonų
trąšų, tuo tarpu 2009-2010 finansiniais metais – 225 tūkst. tonų).

•

Grupė uždirbo 83,2 mln. Lt bendrojo pelno arba 18 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų
laikotarpį (70,2 mln. Lt). Didžiausias bendrojo pelno augimas teko prekėms žemės ūkiui ir žemės
ūkio produktų gamybai, kur buvo uždirbta 44,6 mln. Lt ir 18,7 mln. Lt. Nuostolinga veikla pasižymėjo
grūdų ir aliejinių sėklų prekyba, kur buvo patirta 5,7 mln. Lt bendrojo nuostolio. Šio veiklos
segmento nuostolį sąlygojo nuostolinga prekyba miežiais ir kukurūzais (dėl šių produktų
nepristatymo pagal išankstines pirkimo sutartis ir blogoms skoloms suformuotų atidėjimų).

•

Grupė sėkmingai įgyvendino investicinę programą, pagrindinės investicijų kryptys buvo nukreiptos
trąšų veiklos plėtrai finansuoti ir naujų elevatorių tinklo plėtrai. Jau pasibaigus 2010-2011 prekybos
sezonui buvo baigtos statyti naujos bendros 25 tūkst. tonų talpos grūdų saugojimo talpyklos
Pasvalio, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose, jas atidarius bendra nuosavų UAB „Linas Agro“ Grūdų centro
KŪB grūdų saugyklų talpa siekia beveik 175 tūkst. tonų.
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3.1.

FINANSINIAI RODIKLIAI
RODIKLIAI

Pardavimai
Pardavimai (Lt)
Bendrasis pelnas (Lt)

20102010-2011

20092009-2010

1 356 127 000

834 116 000

83 150 000

70 249 000

-32 761 000

11 657 000

551 750

5 069 000

27 303 000

10 428 000

15 543 000

5 856 000

7 508 000

7 994 000

21 131 000

33 510 000

1 481 934

1 211 865

Veiklos pelnas (nuostoliai) (Lt) pagal
segmentus:
Grūdai ir aliejinių augalų sėklos
Žaliavos pašarams
Prekės žemės ūkiui
Žemės ūkio produktų gamyba
Kiti produktai ir paslaugos
Grynasis pelnas, tenkantis Grupei
(Lt)
Apyvarta (tonos)

3.2.

APŽVALGA

AB „Linas Agro Group“ konsoliduota 2010 m. liepos – 2011 m. birželio mėn. apyvarta siekė 1 356 mln. Lt
ir buvo 63 proc. didesnė, lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu. Grupė padidino prekybos
apimtis iki 1,48 mln. tonų arba 22 proc., lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu (1,21 mln.
tonų). Didžiąją grupės pardavimų dalį sudarė prekyba grūdais ir aliejinių augalų sėklomis – 581 mln. Lt (arba
41 proc. visų pardavimų) ir prekėmis žemės ūkiui – 481 mln. Lt (arba 34 proc. visų pardavimų). Grupės
apyvartos augimą sąlygojo išaugę trąšų prekybos apimtys ir grūdų kainų augimas pasaulinėje rinkoje. Tačiau
dėl itin nepalankios situacijos rinkoje konsoliduotas neaudituotas grupės pelnas prieš mokesčius (EBT) siekė
16,4 mln. Lt ir buvo beveik 60 proc. mažesnis lyginant su atitinkamu ankstesniu laikotarpiu (39,9 mln. Lt).
Pelno kritimui didelės įtakos turėjo ir suformuoti atidėjimai blogoms gautinoms sumoms, sudarę 18,9 mln.
Lt (AB „Linas Agro“ – 2 mln. Lt, SIA Linas Agro – 1,3 mln. Lt ir Linas Agro A/S (buvusi Rosenkrantz A/S) – 15,6
mln. Lt). Atidėjimai buvo būtini dėl tiekėjų įsipareigojimų Grupei nevykdymo, didžiausia suma teko Linas
Agro A/S (buvusi Rosenkrantz A/S) tiekėjams iš Serbijos. Grupės pelnas prieš mokesčius, finansinius kaštus ir
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nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo nuo 49,74 mln. Lt iki 32,5 mln. Lt. Visų Grupės įmonių veikla, išskyrus Linas
Agro A/S (buvusi Rosenkrantz A/S), buvo pelninga.
Grupės veiklos kaštai siekė 65,6 mln. Lt ir buvo du kartus didesni už praėjusių metų atitinkamo
laikotarpio veiklos kaštus (32 mln. Lt). Kaštų augimą labiausiai įtakojo Ukrainos įmonės PAT „UKRAGRO
NPK“ įtraukimas į Grupę (12,7 mln. Lt) ir atidėjimai blogoms skoloms (18,9 mln. Lt).
2010-2011 finansiniai metai Grupei buvo patys nesėkmingiausi visoje jos istorijoje. 2011-2012
finansiniais metais Grupė planuoja žymiai geresnius veiklos rezultatus. Juos įtakos pertvarkyta rizikos
valdymo politika, toliau augančios prekybos apimtys ir atliktų investicijų grąža.

3.3.

SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI

3.3.1. GRŪDAI IR ALIEJINIŲ KULTŪRŲ SĖKLOS
Didžiausio Grupės veiklos segmento pardavimai 2010-2011 finansiniais metais siekė 581 mln. Lt (20092010 – 451 mln. Lt), o veiklos nuostolis siekė 32,7 mln. Lt. Buvo parduota daugiau nei 697 tūkst. tonų įvairių
grūdų ir aliejinių sėklų (2009-2010 finansiniais metais – 770,6 tūkst. tonų), pagrindines pozicijas tradiciškai
užėmė rapsai ir kviečiai. Segmento pardavimų apimčių sumažėjimą iš esmės sąlygojo sumažėjęs grūdų
derlius Lietuvoje ir Latvijoje. Pagrindinės nuostolingos pozicijos teko Baltijos regione užaugintiems miežiams
ir Serbijoje pirktiems kukurūzams (4 mln. Lt ir 9 mln. Lt). Nuostolingai veiklai įtakos turėjo prekių atpirkimo
išlaidos (angl. wash-out), kurias Grupė sumokėjo, negalėdama įvykdyti savo įsipareigojimų pirkėjams, prasta
grūdų kokybė ir atidėjimai blogiems debitoriams. Grupė suformavo 2 mln. Lt atidėjimų blogiems
debitoriams Lietuvoje ir 15,6 mln. Lt Serbijoje. Susidarius sudėtingai situacijai, Grupė yra apsisprendusi
nebevystyti prekybos su Serbijos tiekėjais arba ją vykdyti tik esant pilnam apsidraudimo nuo rizikos
mechanizmui.

3.3.2. ŽALIAVOS PAŠARAMS
Žaliavų pašarams pardavimai siekė 264 mln. Lt, o šios veiklos pelnas siekė 0,5 mln. Lt bei buvo ženkliai
mažesnis nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (5,06 mln. Lt). Prekybos apimtys sudarė apie 245
tūkst. tonų ir buvo 14 proc. mažesnės nei pernai per atitinkamą laikotarpį (284 tūkst. tonų). Tai įvyko dėl
sumažėjusių prekybos augaliniu aliejumi apimčių (19 proc.). Pagrindinė priežastis – šio produkto eksporto iš
Baltarusijos uždraudimas, dėl kurio Grupė negavo beveik 4 mln. Lt planuotų pajamų. Visų kitų žaliavų
prekyba vyko sėkmingai.
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3.3.3. PREKĖS ŽEMĖS ŪKIUI
Prekės ir paslaugos žemės ūkio gamybai išliko vienu didžiausių veiklos segmentų – buvo parduota
beveik 19 proc. daugiau trąšų Lietuvoje ir Latvijoje nei pernai tuo pačiu metu, t. y. daugiau nei 112 tūkst.
tonų. Įtraukus į Grupę įsigytą Ukrainoje veikiančią įmonę PAT „UKRAGRO NPK“, bendra šio segmento
apyvarta siekė 481 mln. Lt (praėjusiais metais – 101,6 mln. Lt), o trąšų prekybos apimtys išaugo iki 447
tūkst. tonų. Veiklos segmento pelnas išaugo nuo 10,42 mln. Lt iki 27,3 mln. Lt. Ypač sėkmingi metai buvo
įmonei PAT „UKRAGRO NPK“, ji uždirbo 12,6 mln. Lt ikimokestinio pelno. Grupė planuoja toliau plėsti šio
svarbaus segmento veiklos apimtis.
Šis segmentas apima pirminę žemės ūkio gamybą, ir jo veiklos rezultatai 2010-2011 finansiniais metais
buvo vieni iš geriausių. Dėl augančių grūdų kainų ir padidėjusių pardavimų apimčių tonomis segmento
pardavimai išaugo nuo 31 mln. Lt iki 39 mln. Lt. Veiklos pelnas siekė 15,5 mln. Lt ir buvo 2,6 karto didesnis
nei ankstesniais metais (5,85 mln.Lt). Visų Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių veikla buvo pelninga, ir
bendras bendrovių grynasis pelnas siekė 6,2 mln. Lt.

3.3.4. KITI PRODUKTAI IR PASLAUGOS
PASLAUGOS
Šiame veiklos segmente dominuoja Grupės elevatorių paslaugos ir prekyba žaliava lignino biokurui.
Bendrosios šio segmento pardavimų pajamos siekė 40,5 mln. Lt, iš jų didžiausią dalį sudarė Grupės
elevatorių veiklos pajamos. Veiklos segmento pelningumas išliko vienas iš aukščiausių, lyginant su kitais
veiklos segmentais, ir siekė 19 proc. Veiklos segmento pelnas dėl iš esmės liko nepakitęs ir siekė 7,5 mln. Lt
(2009-2010 finansiniais metais jis buvo 7,9 mln. Lt).

3.4.

FINANSINIAI KAŠTAI

Dėl išaugusių grūdų kainų Grupės poreikis apyvartiniam kapitalui atitinkamai išaugo. Tai viena iš
pagrindinių priežasčių, sąlygojusių finansinių kaštų padidėjimą. Palūkanų sąnaudų augimui turėjo įtakos ir
PAT „UKRAGRO NPK“ įtraukimas į Grupę. Bankinių palūkanų kaštai išaugo nuo 5,1 mln. Lt iki 7,8 mln. Lt.

3.5.

PINIGINIAI SRAUTAI

Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 26,8 mln. Lt ir
buvo mažesni, nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (37,9 mln. Lt). Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 36,1 mln. Lt (2009-2010 finansiniais
metais jie siekė 21,9 mln. Lt). Tai sąlygojo atsargų ir gautinų sumų padidėjimas. Grupės pinigų ekvivalentai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7,6 mln. Lt (2009-2010 finansiniais metais – 34 mln. Lt).
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4. VIEŠAI SKELBTA INFORMACIJA
INFORMACIJA IR KITI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
4.1.VIEŠAI SKELBTA INFORMACIJA
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per NASDAQ
OMX Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino
šią informaciją:

AB „Linas Agro Group“
stiprina savo vardą
tarptautinės prekybos
srityje, įsigydama 40 proc.
Danijos kompanijos
Rosenkrantz A/S akcijų
AB „Linas Agro Group“
parduoda UAB „Kustodija“
akcijas
AB „Linas Agro Group“
pranešimas apie 2010-2011
finansinių metų devynių
mėnesių veiklos rezultatus
SEB bankas suteikė 16,4 mln.
litų paskolą „Linas Agro“
Grūdų centro plėtrai
AB „Linas Agro Group“
pranešimas apie 2010-2011
finansinių metų šešių
mėnesių veiklos rezultatus
AB „Linas Agro Group“
Pranešimas apie balsavimo
teisių įgijimą
AB „Linas Agro Group“
pranešimas apie 2010-2011
finansinių metų 3 mėnesių
veiklos rezultatus
Dividendų už finansinius
metus, pasibaigusius 2010
06 30 mokėjimo tvarka
AB „Linas Agro Group“
pranešimas apie 2009-2010
finansinių metų metinę
informaciją
Eilinio visuotinio AB „Linas
Agro Group“ akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2010
m. spalio 28 d., sprendimai

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2011-06-09 09:00:30
EEST

Kita informacija

En, Lt

2011-06-02 09:00:32
EEST

Tarpinė informacija

En, Lt

2011-05-30 09:00:30
EEST

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2011-04-06 09:00:33
EEST

Tarpinė informacija

En, Lt

2011-02-25 09:00:34
EET

Pranešimas apie akcijų
paketo įgijimą ar netekimą

En, Lt

2010-12-01 09:00:33
EET

Tarpinė informacija

En, Lt

2010-11-22 09:00:30
EET

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2010-10-29 09:49:35
EEST

Metinė informacija

En, Lt

2010-10-29 09:48:36
EEST

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2010-10-29 09:45:35
EEST
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Šaukiamas AB „Linas Agro
Group“ eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas
AB „Linas Agro Group“
parduos dalį Ukrainos
įmonės akcijų jos vadovybei
TAISYMAS: Pranešimas apie
2009-2010 finansinių metų
12 mėnesių veiklos
rezultatus
AB „Linas Agro Group“
pranešimas apie 2009-2010
finansinių metų 12 mėnesių
veiklos rezultatus
SEB bankas padidino
kreditavimo apimtis AB
„Linas Agro Group“ iki 132
mln. Lt
AB „Linas Agro Group“ baigė
Ukrainos trąšų gamybos ir
prekybos įmonės perėmimo
sandorį
Biržos naujokės įtraukimas į
indekso „OMX Baltic
Benchmark“ sudėtį - geras
ženklas investuotojams

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2010-10-06 17:15:32
EEST

Kita informacija

En, Lt

2010-10-04 09:00:30
EEST

Tarpinė informacija

En

2010-08-30 11:56:31
EEST

Tarpinė informacija

En, Lt

2010-08-30 09:00:30
EEST

Kita informacija

En, Lt

2010-08-16 09:00:30
EEST

Pranešimas apie esminį įvykį

En, Lt

2010-07-01 17:56:30
EEST

Kita informacija

En, Lt

2010-07-01 09:00:31
EEST

4.2.KITI ATASKAITINIO
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
LAIKOTARPIO ĮVYKIAI
2010 m. liepos 10 d. AB „Linas Agro“ 500 tūkst. litų suma padidino UAB „Lignineko“ įstatinį kapitalą nuo
1 229,6 tūkst. Lt iki 1 729,6 tūkst. Lt.
2010 m. liepos 13 d. AB „Linas Agro“ įstatinis kapitalas padidintas nuo 7 mln. Lt iki 31 mln. Lt.
2010 m. liepos mėn. padidintas Medeikių ŽŪB pajinis kapitalas nuo 828 iki 1 748 tūkst. Lt.
2010 m. liepos–spalio mėn. 27 d. Biržų rajono Medeikių ŽŪB ir AB „Linas Agro“ už 1 380 tūkst. litų įsigijo
54,54 proc. ŽŪK „Kupiškio grūdai“ pajų. Grupės efektyvi valdoma ŽŪK „Kupiškio grūdai“ dalis padidėjo iki
92,87 proc. (2010 m. birželio 30 d. – 37,43 proc.).
2010 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. UAB „Linas Agro“ Konsultacijos įstatinis kapitalas padidintas nuo 2 mln.
Lt iki 3,1 mln. Lt.
2010 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. ŽŪB „Landvesta 4“ pajinis kapitalas padidintas nuo 295 iki 355 tūkst. Lt.
2010 m. rugsėjo ir spalio mėn. ŽŪB „Landvesta 1“ pajinis kapitalas padidintas nuo 102 iki 201 tūkst. Lt.
2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. ŽŪB „Landvesta 5“ pajinis kapitalas padidintas nuo 197 iki 391 tūkst. Lt.
2010 m. gruodžio mėn. ŽŪB „Landvesta 2“ pajinis kapitalas padidintas nuo 102 iki 199 tūkst. Lt, o
ŽŪB „Landvesta 6“ – nuo 177 iki 275 tūkst. Lt.
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AB „Linas Agro Group“ 2010–2011 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas
už laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d.

2010 m. rugsėjo–gruodžio mėn. UAB „Linas Agro“ Konsultacijos už 136 tūkst. Lt įsigijo 225 772 arba 4,36
proc. Lukšių ŽŪB pajų iš mažumos pajininkų.
2010 m. spalio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino
finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį;
Bendrovės pelno paskirstymą bei 3 500 000 Lt (1 013 670,06 EUR) skyrimą dividendams išmokėti (arba
0,022 Lt (0,0063 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių); Bendrovės audito įmone išrinko
UAB „Ernst & Young Baltic“ bei patvirtino Bendrovės Audito komiteto sudarymą, išrinko Audito komiteto
narius ir patvirtino jo veiklos reglamentą.
2010 m. lapkričio 11 d. UAB „Dotnuvos projektai“ įsteigė AS antrinę įmonę Estijoje AS „DOTNUVOS
PROJEKTAI“.
2010 m. gruodžio mėn. UAB „Linas Agro“ Konsultacijos už 53 tūkst. Lt įsigijo 133 490 arba 10,32 proc.
Sidabravo ŽŪB pajų iš mažumos pajininkų.
2010 m. gruodžio 30 d. AB „Linas Agro Group“ pardavė 381 arba 2,34 proc. PAT „UKRAGRO NPK“ akcijų PAT
„UKRAGRO NPK“ vadovybei.
2011 m. sausio 10 d. AB „Linas Agro Group“ pardavė 489 arba 3 proc. PAT „UKRAGRO NPK“ akcijų PAT
„UKRAGRO NPK“ vadovybei.
2011 m. balandžio 6 d. UAB „Linas Agro“ Konsultacijos už 7 tūkst. litų įsigijo 70 proc. Užupės ŽŪB pajų.
2011 m. balandžio 8 d. AB SEB bankas suteikė 16,4 mln. litų paskolą UAB „Linas Agro“ Grūdų centro KŪB
plėtrai.

5. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
ĮVYKIAI
2011 m. liepos 11 d. AB SEB bankas 64 mln. litų padidino kredito limitą AB „Linas Agro “.

Kontaktiniai asmenys:
asmenys:
Finansų direktorius
Tomas Tumėnas
+45 507 393
t.tumenas@linasagro.lt

Atstovė ryšiams su investuotojais
Agnė Barauskaitė
+45 507 346
a.barauskaite@linasagro.lt
AB „Linas Agro Group“, įmonės kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys,, Lietuva

8

