
 
Pranešimas apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių 

asmenų sandorius 
 

1.  
Informacija apie vadovaujamas pareigas einančius asmenis/su jais glaudžiai susijusius asmenis  

a) 
Pavadinimas Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, į.k. 121304349 

2.  
Pranešimo priežastis  

a) 
Pareigos / statusas Juridinis asmuo, susijęs su emitento valdymo įmone  

UAB „INVL Asset Management“ 

b) 
Pirminis pranešimas/ 
Pakeitimas 

Pirminis pranešimas 

3.  
Informacija apie emitentą  

a) 
Pavadinimas Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė  

„INVL Baltic Real Estate” 

b) 
LEI kodas 529900GSTEOHKA0R1M59 

4.  
Išsami informacija apie sandorį:  

a) 
Finansinės priemonės rūšis 
Identifikavimo kodas 

Paprastoji vardinė akcija 
ISIN kodas: LT0000127151 

b) 
Sandorio pobūdis Pardavimo sandoris reguliuojamoje rinkoje 

c) Kaina ir apimtis Kaina (-os) Apimtis 

1,99 EUR 631 
 

d) Apibendrinta informacija: 

— apibendrinta apimtis 

— kaina 
 

 
 

− 631 vnt. 

− 1,99 EUR 

e) Sandorio data 2020-05-22 

f) Sandorio vieta AB Nasdaq Vilnius, XLIT 

 
Pastaba: šis sandoris įvykdytas pagal Lietuvos bankui pateiktas prekybos akcijomis gaires.  

 
 

AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis. Pasirašoma elektroniniu parašu 



 
Pranešimas apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių 

asmenų sandorius 
 

1.  
Informacija apie vadovaujamas pareigas einančius asmenis/su jais glaudžiai susijusius asmenis  

a) 
Pavadinimas Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, į.k. 121304349 

2.  
Pranešimo priežastis  

a) 
Pareigos / statusas Juridinis asmuo, susijęs su emitento valdymo įmone  

UAB „INVL Asset Management“ 

b) 
Pirminis pranešimas/ 
Pakeitimas 

Pirminis pranešimas 

3.  
Informacija apie emitentą  

a) 
Pavadinimas Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė  

„INVL Baltic Real Estate” 

b) 
LEI kodas 529900GSTEOHKA0R1M59 

4.  
Išsami informacija apie sandorį:  

a) 
Finansinės priemonės rūšis 
Identifikavimo kodas 

Paprastoji vardinė akcija 
ISIN kodas: LT0000127151 

b) 
Sandorio pobūdis Pardavimo sandoris reguliuojamoje rinkoje 

c) Kaina ir apimtis Kaina (-os) Apimtis 

2,00 EUR 762 
 

d) Apibendrinta informacija: 

— apibendrinta apimtis 

— kaina 
 

 
 

− 762 vnt. 

− 2,00 EUR 

e) Sandorio data 2020-05-25 

f) Sandorio vieta AB Nasdaq Vilnius, XLIT 

 
Pastaba: šis sandoris įvykdytas pagal Lietuvos bankui pateiktas prekybos akcijomis gaires.  

 
 

AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis. Pasirašoma elektroniniu parašu 
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