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AKCINT,S BENDRovts ,,INVL BALTIc REAL ESTATE..

INFoRMAclNts NtJoRoDU DoKtJMENTAS tNvEsrtroroJAMS

Vilnius, du tiikstaneiai keturioliktqjq metq geguZes septinta diena

Siame nuorodq dokumente ir Zemiau i5vardyuose dokumentuose pateikiama informacija yra laikoma
lygiaverte prospekte atskleistinai informacijai. Atskyrimo budu isteigtos akcines bendrov6s ,,NVL Baltic
Real Estat" akcijq si[lymui (proporcingam jq priskyrimui esamiems akcininkams), bendroves steigimo metu
ir jq itraukimui i prekyb4 AB NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamoje rinkoje yra taikomos Lietuvos
Respublikos venybiniq popieriq istatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 5 straipsnio 7 dalies 4 punkte
numatyos prospekto rengimo iSimtys.

Nuorodq dokumentas parengtas pagal Europos Komisijos reglamento 80912004 (su velesniais jo pakeitimais)
I ir lll informacijos priedus, kartu su pridedamu rizikos veiksniq apraSymu, 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimu Nr. 03-44 patvirtintq Vertybiniq popieriq prospekto rengimo, tvirtinimo ir vieso
informacijos atskleidimo taisykliq 37 p. nustat)'ta tvarka laikomas lygiaverdiu prospektui dokumentu.

Siame dokumente yra pateiktos nuorodos I akcines bendrov6s ,,lnvalda LT" 2014 m. kovo 2l d. atskyrimo
s4lysas, kurios patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines bendroves ,,lnvalda LT" akcininkq
susirinkimo sprendimu, ir j kitus akcines bendroves ,,lnvalda LT" dokumentus.

Informaciniame nuorodq dokumente investuotojams naudojamos sqvokos:

Atskyrimo sglygos akcines bendroves ,,lnvalda LT* 2014 m. kovo 2l d. atskyrimo
s4lygos, patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines
bendrov€s,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimu.

Bendrovd akcin€ bendrove ,,lnvalda LT", kurios kodas 121304349, buveines
adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. lA.

Emitentas Atskyrimo s4lygq pagrindu isteigta akcine bendrove ,,INVL Baltic
Real Estate", kurios kodas 303299735, buveines adresas Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Kalvarijq g. I lA-20.

Rizikos veiksniq sqra5as atskirai parengtas ir pridedamas dokumentas,,Su akcines bendrovds

,,INVL Baltic Real Estate" akcijomis susijusiq rizikos veiksniq
apraiymas".

20ll metq finansiniq ataskaitq
rinkinys

2011 metq audituotas konsoliduotas ir Bendroves finansiniq ataskaitq
rinkinys.

2012 metr; finansiniq ataskaitq
rinkinys

2012 metq audituotas konsoliduotas ir Bendroves finansiniq ataskaitq
rinkinys.
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2013 metq finansiniq ataskaitq
rinkinys

2013 metq audituotas konsoliduotas ir Bendrov€s finansiniq ataskaitq
rinkinys.

Metiniq fi nansiniq ataskaitq
rinkiniai

2011,2012 ir 201 3 metq finansiniq ataskaitq rinkiniai.

Tarpinis finansiniU ataskaitU
rinkinys

Bendrov€s ir konsoliduotos 2013 metq 12 m6nesiq neaudituotos
tarpines sutrumpintos fi nansines ataskaitos.

Metiniai prane5imai 2011, 2012 ir 2013 m. Bendroves audituoti konsoliduoti metiniai
praneiimai.

Dokumentai Atskyrimo sqlygos (iskaitant jos priedus), Rizikos veiksniq s4ra5as,
Metiniq fi nansiniq ataskaitq rinkiniai, Metiniai prane5imai, Tarpinis
fi nansiniq ataskaitq rinkinys.

2014 m. balandiio 29 dienq Atskyrimo s4lygr.L patvirtintr+ 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines
bendrov€s ,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimq pagrindu nuo Sios bendroves atskinq turto,
nuosavo kapitalo ir isipareigojimq pagrindu isteigtos naujos lmones:

- akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate", kuriai tenka 30,9 proc. viso akcines bendroves ,,lnvalda LT..
tuflo. nuosavo kapitalo ir jsipareigojimq:

- akcine bendrove,,INVL Baltic Farmland", kuriai tenka 14,45 proc. viso akcines bendroves ,,lnvalda LT..
Iuno. nuosavo kapitalo ir isipareigojimq:
- akcine bendrov€ ,,[NVL Technolory", kuriai tenka 2,6 proc. viso akcines bendroves ,,Invalda LT.. turto,
nuosavo kapitalo ir lsipareigojimq.

Akcine bendrove ,,lnvalda LT", atsklrus nuo jos aukSdiau nurodyt4 bendr4 turto, nuosavo kapitalo ir
isipareigojimq dali, tgsia veiklq.

Pagrindine informacija, susijusi su akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate", yra pateikiama Atskyrimo
s4lygose (iskaitant jos priedus), Rizikos veiksniq s4raSe, Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniuose bei
Metiniuose praneSimuose, Tarpiniame fi nansiniq ataskaitq rinkinyje.

Su Dokumentais galima susipaiinti akcines bendrov€s ,,lnvalda LT" intemeto svetaineje tvu u. invaldalr.cont,
AB NASDAQ OMX Vilnius vertybiniq popieriq birZos intemeto svetaineje rr * rr.nasdaqomxbaltic.conr,
Centrin0je reglamentuojamos informacijos bazeje - rr uu.crib.lt.



f,uropos Komisijos Reglamento 809/2004 I priedas
BEtiniausi akcijq registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai

PROSPEKTO PUNKTAI NUORODOS

l. ATSAKINGI ASMENYS

1.1 Asmenys, atsakingi uZ
prospektui lygiavertg
informacij4.

Asmenys, nurodlti Atskyrimo sqlygq 3 psl. UZ informacij4,
pateikt4 Siame dokumente (jskaitant Rizikos veiksniq s4ra54)
atsako j j pasiraSgs Emitento direktorius.

1.2. Atsakingq asmenrl pareiSkimai. PareiSkimai nurodlti Atskyrimo s4lygq 3 psl.

2. ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1. Auditoriai, atlikg istorines
fi nansines informacijos audit4.

Bendroves auditoriai nurodyi Metiniuose fi nansiniq ataskaitq
rinkiniuose.

Emitento auditorius bus iSrinktas teises aktuose nustat\ta
tvarka.

3. ATRINKTA FINAT{SINE
INFORMACIJA

J.l Atrinkta istorine fi nansine
informacija uZ tris pastaruosius
praejusius metus.

Metiniai prane5imai.

Metiniai finansiniq ataskaitq rinkiniai.

5-l- Atrinkta fi nansine informacija
apie tarpinius laikotarpius.

Finansine informacij4 nurodya Tarpiniame finansiniq
ataskaitq rinkinyje ir Atskyrimo sqlygq l0 priedo I ir 2 dalyse.

1. RIZIKOS VEIKSNIAI Pateikiami Rizikos veiksniq s4raSe.

5. INFORMACIJA APIE
EMITENT.{

5.1 Emitento istorija ir raida.

5.1 .l Emitento teisinis ir komercinis
pavadinimas.

Akcine bendrove ,,NVL Baltic Real Estate".

Atskyrimo s4lygq 4.3.3.3 punktas, Atskyrimo s4lygq 7 priedas.

5.t.2. Emitento registracijos vieta ir
registracijos numeris.

Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registras, kodas
303299735.

5. I .3. Emitento isisteigimo data. 2014 m. balandZio 29 d.

5.1.4. Emitento buveines vieta- teisine
forma ir teise, pagal kuri4 veikia
emitentas, isisteigimo Salis,
registruotos buveines adresas ir
telefono numeris.

Lietuvos Respublika, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijq
g. I lA-20.

Te1.852790601

Emitento teisine forma - akcine bendrove, jis veikia pagal
Lietuvos Respublikos teisg.



5.1.5. ReikSmingi emitento verslo
raidos jvykiai.

5.2. Investicijos.

5.2.1. 2011, 20]12 ir 2013 finansiniais
metais padaryos investicijos.

2011,2012 ir 2013 finansiniais metais padaryos investicijos
nurodytos atitinkamai 2011, 2012 ir 2013 metq finansiniq
ataskaitq rinkiniuose.

5.2.2. 2014 metais padarytos
investicijos.

5.2.3. Pagrindines b0simos
investicijos, kurias vadovybe.jau
isipareigojo padaryti.

6. VERSLO APZVALGA

6.1. Pagrindine veikla.

6.1.1 Pagrindines veiklos
apibDdinimas.

2011 ir 2012 Metiniq pranelim'4 26)7 psl.,2013 Merinio
prane5imo 3G-31 psl., Atskyrimo s4lygq 7 priedas.

6.1.2. Nauji produktai ir paslaugos. 2011,2012 ir 2013 finansiniais metais nebuvo sukurta naujq
produktq ar pradeta teikti naujq paslaugq.

6.2. Pagrindines rinkos. Pagrindiniq rinkq apibEdinimas pateiktas Metiniuose
praneSimuose ir Atskyrimo s4lygq 7 priede.

6.3. Kai pagal 6.1 ir 6.2 punktus
pateikiai informacijai turejo
itakos ypatingi veiksniai, t4
fakt4 reikia pamineti.

Pagal 6.1 ir 6.2 punktus pateikrai informacijai ypatingi
veiksniai itakos neturejo.

6.4. Patentai ir licencijos. Bendrove irlar Emitentas patentq ir licencijq neturi.

6.5. Bet kuriq emitento teiginiq apie
jo konkurencing padetf
pagrindimas.

7. ORGANIZACINE
STRUKTURA

7.1 Grupe, kuriai priklauso
emitentas.

Emitentas nepriklauso imoniq grupems.

7.2. Emitentui priklausandios
bendrovds.

Emitentui priklausandios bendroves nurody,tos Atskyrimo
s4lygq 7 priede.

8. TURTAS, IRENGINIAI IR
IRANGA
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8.1. Informacija apie bet kurj esamq
ar planuojam4 ilgalaiki
materialqii turt+ iskairant
nuomos budu isigyt4 turta ir
tokiam turtui nustat),tus
pagrindini us nuosavybes teises
suvarZymus.

Emitentas neturi ir neplanuoja tiesiogiai isig,ti ilgalaikio
materialaus turto.

8.2. Aplinkosauginiq veiksni14 kurie
gali tureti itakos emitento
galimybei naudoti ilgalaiki
materialqii turt4, apibudinimas.

20ll ir 2012 Metiniq praneSimq 16.3 punkras, 2013 Metinio
pranesimo 16.4 punktas.

9. VEIKLOS IR FINANSINE
APZVALGA

9.1 Finansine padetis. Metiniai praneSimai.

Metiniai finansiniq ataskaitq rinkiniai.

Tarpinis fi nansiniq ataskaittl rinkinys.

Atskyrimo s4lygq l0 priedas.

9.2. Veiklos rezultatai.

9.2.1. Informacija apie reikSmingus
veiknius, jskaitant nejprastus ar
retus ivykius arba naujas
aplinkybes, turiniias esmines
reik5mes emitento pajamoms i5
veiklos, ir tokio poveikio masto
apib0dinimas.

Metiniq prane5imq 15 punktas.

20ll - 2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq 4
pastab4 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 5
pastaba.

Rizikos veiksniq s4raSas.

9.2.2. lnformacija apie grynqjq
pardavimq ir pajamq pokydius,
jq prieZasdiq apib[dinimas.

Metiniai prane5imai.

Metiniq fi nansiniq ataskaih.l rinkiniai.

Tarpinis fi nansiniq ataskaitq rinkinys.

Rizikos veiksniq s4raias.

9.2.3. Informacija apie veiksnim, kurie
tiesiogiai arba netiesiogiai turi
arba gali tureti reikSmingos

itakos emitento veiklai.

Metiniai prane5imai, l7 punktas.

20ll metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 28 pastaba,
2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 27 pastaba,
2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 29 pastaba.

Rizikos veiksniq s4raSas.

10. KAPITALO ISTEKLIAI

10. I Informacija apie emitento
kapitalo iSteklius (ilgalaikius ir
trumpalaikius).

201I metq Metiniq finansiniq ataskaitr.l rinkinio 4 ir 28
pastabos, 2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 4 ir
27.3 pastabos, 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio
5 ir 29.2 pastabos.

Atskyrimo s4lygq 10 priedas.
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10.2. Emitento pinigq srautq Salriniq
ir apimdiq paai5kinimas bei
apib0dinimas.

Metiniq fi nansiniq ataskaitq rinkiniai.

10.3. Informacija apie emitento
skolinimosi poreikius ir
finansavimo strukt0r4.

2011, 2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq 22
pastaba, 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 24
pastaba.

10.4. Informacija apie bet kuriuos
kapitalo iStekliq naudojimo
apriboj imus, kurie tiesiogiai
arba netiesiogiai turi arba gali
Iureti reiksmingos itakos
emitento veiklai.

10.5. Informacija apie numatomus
leSq, reikalingq 5.2.3 ir 8.1
punktuose nustatltiems
isipareigoj imams jrykdyti,
5altinius.

11. TYRIMAI IR PLIiTRA,
PATENTAI IR LICENCIJOS

Bendrove irlar Emitentas neturi ir nevykdo tyrimq bei pletros
politikos.

Bendrove irlar Emitentas neturi patentq irlar licencijLl.

12. INFORMACIJA APIE
TENDENCIJAS

t2.t . Svarbiausios pastarojo meto
gamybos, pardavimq ir atsargq,
taip pat iSlaidq ir pardavimo
kainos tendencijos nuo
paskutiniq fi nansiniq metq
pabaigos.

12.2. lnformacija apie bet kurias
Zinomas tendencijas,
neti krumus, reikalavimus,

isipareigojimus ar irykius, kurie
pagristai gali tureti dideles
itakos emitento peBpektyvai
maZiausiai einamaisiais
finansiniais metais.

Rizikos veiksniq s4ra5as.

r3. PELNO PROGNOZIS ARBA
PRELIMINARUS PELNAS

Pelno prognoze arba duomenys apie preliminary peln4
nepateikiami.

14. ADMINISTRAVIMO,
VALDYMO IR PRJEZIOROS
ORGANAI IR VADO!ryBE

t 4.t lnformacija apie valdymo
organq narius.

Emitento istatai, V dalis.
Emitento valdyba (i5 trijq nariq, 4 metams) isrinkta 2014 m.
balandZio 28 d. irrykusiame visuotiniame akcininku



susirinkime (2014 m. batandZio-8 d. visuotini,o akciniil[
susirinkimo protokolas). Valdybos nariais iSrinkti AIrydai
Banys, Darius Sulnis ir Indre MiSeikye.
Emitento vadovu - direktoriumi, 2014 m. balandZio 2g d.
valdybos sprendimu paskirtas Darius Sulnis (2014 m.
baland2io 28 d. valdybos sprendimas).

Alvydas Banys 1991 metais baige Vilniaus Gedimino
technikos universitetq suteiktas inzinieriaus - ekonomisto
magistro laipsnis.
Darboviet€s per paskutinius 5 metus (lskaitant buvim4
valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
UAB ,,LJB investments" direktorius - nuo 2007 m.;
UAB ,,LJB property" direktorius - nuo 2007 m.;
,,Trakcja" SA (Lenkija) stebetojq tarybos narys -ZOIZ - Z0l3
metai;
UAB ,,Cedus Invest" valdybos narys - nuo 2013 m.
UAB ,,BAIP gnrpe" valdybos narys - nuo 2013 m.
AB ,,lnvalda LT" valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.
AB ,,lnvalda LT" palarejas - nuo 2013 m.
UAB ,,lnvalda LT Investments., valdybos pirmininkas - nuo
2014 m.
AB ,,INVL Baltic Farmland" valdybos pirmininkas - nuo 2014
m.
AB ,,INVL Technology" valdybos pirmininkas- nuo 2014 m.

Ind16 MiSeikytd 1994 m. baige Vilniaus Gedimino technikos
universitetq igrtas architekto magistro laipsnis.
Darbovietes per paskutinius 5 metus (lskaitant buvimq
valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
UAB ,,lnreal valdymas" (ankstesni pavadinimai UAB ,,lnvalda
nekilnojamojo runo valdymas". UAB ..lnRed'.). architekre -
nuo 2007 m.;
AB ,,lnvalda LT" valdybos nare - nuo 2012 m.;
AB ,,lnvalda" patareja - nuo 2012 m.;
AB,,lnvalda privatus kapitalas" valdybos nard nuo 2013 m.;
AB ,,lnvalda privatus kapitalas" patareja - nuo 2013 m.
AB ,INVL Baltic Farmland" valdybos nare - nuo 2014 m.
AB ,,INVL Technology" valdybos nar€ - nuo 2014 m.

Darius Sulnis 1993 m. baig6 Vilniaus universitet4 kur igijo
apskaitos ir audito magistro laipsni. 2013 m. baige studijas
Duke universitete JAV ir igijo verslo administravimo magistro
laipsnj (Global Executive MBA).
Darbovietes per paskutinius 5 metus (lskaitant buvim4
valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
UAB ,,Finasta Asset Management.. valdybos narys - 2003 _
2009 m.;
SIA ,,Dommo Grupa" stebetojq rarybos narys 2005 _ 2010
m.;
UAB ,,Finasta lmoniq finansai" valdybos narys - 2006 - 200S
m.;
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AB ,,Sanitas" valdybos narys 2006 - 20'l'l m.;
AB banko ,,Finasta" stebetojq rarybos narys - 2008 - 2009 m.;
UAB ,,lnreal valdymas" (ankstesnis pavadinimas UAB
,,lnvalda nekilnojamojo turto valdymas") valdybos narys -
2008 - 2009 m.;
AB ,,Tiltra Croup" $ebetojq tarybos narys - 2008 - 201 I m.;
SIA ,,DOMMO" stebetojq tarybos pirmininkas - nuo 2005 m.;

AB,,lnvalda LT" prezidentas -2006 -201 I m., nuo 2013 m.;

AB ,,lnvalda" paarejas - 2012 -2013 n.;
AB ,,lnvalda LT" valdybos narys - nuo 2006 m.;
SIA ,,Burusala" stebetojq tarybos pirmininkas - nuo 2006 m.;
AB ,,Vilniaus baldai" valdybos narys - nuo 2007 m.;
AB ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" valdybos
pirmininkas - nuo 2007 m.;

UAB ,,Litagra" valdybos narys - nuo 201 I m.;

UAB ,,Cedus lnvest" valdybos narys - nuo 2013 m.;
UAB BAIP grupe valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.;
UAB ,,Inservis" (ankstesnis pavadinimas UAB ,,Inreal pastatq
prieZiUra") valdybos narys - nuo 2013 m.;
UAB imoniq grupe ,,lnservis" valdybos narys - nuo 2013 m.;

UAB ,,Kelio Zenklai" valdybos narys - nuo 2013 m.;

UAB ,,lnvalda LT Investments" direktorius, valdybos narys -
nuo 2014 m.;
AB ,,INVL Baltic Farmland" direktorius, valdybos narys - nuo
2014 m.;

AB,,INVL Technology" direktorius, valdybos narys - nuo
2014 m.

Valdybos nariq irlar direkoriaus nesieja jokie tarpusavio
Seimyniniai rySiai.
Valdybos nariai irlar direktorius neturi (i) teistumo uZ
klastojimo nusikaltimus; (ii) bankroto, likvidavimo
administravimo ir (arba) sankcijq.

Valdybos nariams ir /ar direktoriui reguliavimo institucijos
nera pateikusios oficialiq viesq kaltinimq arba pritaikiusios
sankcijas, teismas nera uZdraudgs eiti emitento imones
administravimo, valdymo ar prieZiiiros organq nario pareigas
arba eiti vadovaujamas pareigas arba tvark)ti bet kurio
emitento reikalus.

14.2. Administravimo, valdymo ir
prieZi[ros organq ir vadovybes
interesq konfliktai.

Valdybos nariai irlar direktorius neturi interesq konfliktq tarp
pareigq Emitentui irjq privadiq interesq ir (arba) kitq pareigq.

Nera susitarimq su Emitento stambiaisiais akcininkais,
klientais, tiekejais ar kitais asmenimis, pagal kurj valdybos
nariai irlar direktorius bUtq paskirti administravimo, valdymo
ar prieZi[ros organq arba vadovybes nariu.

Valdybos nariams irlar direktoriui netaikomi jokie apribojimai,
i5skyrus nustat),.tus galiojandiuose teises aktuose, perleidZiant
turimus Emitento vertybinius popierius per tam tikI4 Iaikotarpl.
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15. ATLYGINIMAS IR
SKATINIMO PRIEMONES

15. r lnformacija apie emitento ir jam
priklausandiq bendroviq
sumoket4 atlyginim4 valdymo
organq nariams.

Metiniq fi nansiniq ataskaitq rinkiniai.

Metiniq praneSimq 13 punktas.

Emitentas nenumato moketi valdymo organq nariams jokio
kito atlyginimo, i5skyrus numatyt4 darbo sutartyse.

15.2. Bendra emitento ir jo
pavaldZiqj q bendroviq atiddjimq
suma, skirta pensijos, senatves
ar panaSiq iSmokq le5oms
sukaupti.

Bendrov6 nekaupe ir Emitentas nenumato kaupti atidejimq,
skirtq pensijos, senatves ar pana5iq iSmokq leSoms sukaupti.

16. VALDYBOS PRAKTIKA

16. l. Valdybos nariq kadencija. Valdyba renkama 4 metq kadencijai (Emitento istatq V d.).
Informacija apie valdybos narius pateikta sio dokumento l4.l
punkte.

16.2.
Informacija apie su emitentu ar
bet kuria jo pavaldZiqja imone
sudarltas sutartis del darbo
administravimo, valdymo ar
prieZi[ros organuose, nustat]tas
i5mokas darbo sutardiai
pasibaigus, arba atitinkamas
paneigiantis teiginys.

Bendrov€ n€ra sudariusi ir Emitentas nenumato sudaryi
sutareiq del darbo administravimo, valdymo ar prieZi[ros
organuose, nustatandiq i5mokas darbo sutardiai pasibaigus.

16.3. Informacija apie audito komitetq
ir atlyginimq komitet4.

Atlyginimq komitetas nesudaromas.

lnformacija apie Bendroves audito komitetq jo narius pateikta
Metiniuose prane5imuose.

Emitento audito komitetas bus iSrinktas ir veiks, informacija
apie jo narius bei rykdomq veikl4 bus atskleidziama teises
aktuose nustatlta tvarka.

16.4. Parei5kimai apie bendroviq
valdymo kodekso laikym4si.

Informacija apie tai, kaip Bendrov€ laikosi bendroviq valdymo
kodekso atskleista Metiniuose prane5imuose.

Emitentas informacij4 apie tai, kaip jis laikosi AB NASDAQ
OMX Vilnius Iistinguojamq bendroviq valdymo kodekso
atskleis teises aktuose nustatlta tvarka ir terminais po
bendroves akcijq ltraukimo i prekybq 5ioje rinkoje.

17. DARBUOTOJAI

I 7.1 lnformacija apie darbuotoj us. Emitentas sudare darbo sutarti su 2014 m. balandZio 28 d.
valdybos sprendimu paskirtu direktoriumi. Artimiausiu metu
nenumatoma sudaryti kitq darbo sulardiq.

17.2. Akcijq paketai ir akcijq
sandoriai.

2014 m. balandZio 28 d. Emitento visuotinio akcininkr.l
susirinkimo sprendimu valdybos nariais yra iSrinkti:
(i) Alvydas Banys, kuriam nuosavybes teise priklauso 7,68
proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 7,68 proc. balsq, o jo
kontroliuoiamai imonei - UAB ,,LJB Investments",



nuosavybes teise priklauso 30,44 proc. Emitento akcij r.r,

suteikiandiq 30,44 proc. balsq;
(ii) Darius Sulnis, kuris neturi Emitento akcijq irjq suteikiamq
balsq, o jo kontroliuojamai imonei - UAB ,,Lucrum
investicija", nuosavybes rcise priklauso 20,58 proc. Emitento
akcijq bei 22,58 proc. Emitento akcijq suteikiamq balsq (20,58
proc. balsq suteikia nuosavybes teise priklausandios akcijos, 2
proc. balsq priklauso pagal atpirkimo sandori);
(iii) Indre Mi5eiklte, kuriai nuosarybes teise priklauso 2 proc.
Emitento akcijrl suteikiandiq 2 proc. balsq.
2014 m. balandZio 28 d. valdybos sprendimu Emitento vadovu
(direktoriumi) paskirtas Darius Sulnis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq
istatymo 24 str. 2 d. nuostatomis laikoma, kad Emitento
vadovas turi ir kitq Emitento vadovq balsus, todel laikoma, kad
kiekvienas Emitento vadovas turi 62,68 proc. balsq.
Akcijos jg,tos Atskyrimo s4lygq pagrindu uZ anuliuotas
Bendroves akcijas skiriant Emitento akciiu.

17.3. Visq susitarimq del darbuotojq
dalyvavimo emitento kapitale
apraiymas.

Tokiq susitarimq nera ir nenumatoma sudarlti.

18. STAMBIEJI AKCININKAI

t8.1. Stambieji akcininkai. Irena Ona Mi5eikien6, kuriai nuosalybes teise priklauso 28,90
proc. Emitento akcijq, suteikianiiq 28,90 proc. balsq.
Apie kitus stambiuosius akcininlus informacija pateikta Sio
dokumento 17.2 punkte.

r 8.2. Balsavimo teises. Kiekviena paprastoji vardine I lito nominalios vertes pilnai
apmoketa akcija visuotiniuose akcininkq susirinkimuose
suteikia vien4 balsq Visos akcijos suteikia vienodas reises
(Emitento istatai).

18.3. Informacija apie priklausomum4
ir kontrolg.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq
istatymo 24 str. 2 d. laikoma kad emitento vadovas turi ir kitq
emitento vadovq balsus, o pagal 24 str. I d. 6 p. asmens
turimais balsais yra laikomi balsai, kuriuos turi jo
kontroliuojamos jmones.

Informacija apie priklausomum4 ir kontrolg pagal minetas

istatymo nuostatas nurodya Sio dokumento 17.2 punkte.
Apie.iokia kita galim4 kontrolg nera Zinoma.

18.4. Susitarimai, galintys itakoti
kontrolg.

Nera Zinoma apie susitarimus, del kuriq veliau gali pasikeisti
kontrole.

19. SANDORIAI SU
SUSIJUSIOMIS SALIMIS

20lrl ir 2012 metq Metiniq prane5imq 20 punktas, 2013 metq
Metinio prane5imo 21 punktas.

20ll metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 30 pastab4
2012 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 29 pastab4
2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio 3l pastaba.

20. FINANSINI INFORMACIJA
APIE EMITENTO TURTA
IR ISIPAREIGOJIMUS,
FINANSINE PADTTI BEI

I



PELNA IR NUOSTOLTUS

20.1. Istorine fi nansine informacija. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai, Meriniai praneSimai. Si
finansine informacija parengta pagal Reglament4 (EB) Nr.
1606t2002.

20.2. Formali fi nansine informacija.

20.3. Finansine atskaitomybe. Bendrove rengia savo ir konsoliduotus tarpinius bei metinius
fi nansiniq ataskaitr4 rinkinius.

Emitentas teises aktq nustat),ta tvarka rengs ir skelbs savo ir
konsoliduotus tarpinius bei metinius finansiniq ataskaitq
rinkinius.

20.4. Istorines metines fi nansines
informacijos auditas.

20.4.1 Informacija apie metines
fi nansines atskaitomybes audit4.

Metiniai prane5imai ir Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai
audituojami, nepriklausomq auditoriq iivados pateiktos
Metiniuose prane5imuose ir Metiniq finansiniq ataskaitq
rinkiniuose.

20.4.2. Nurodoma, kuri kita informacija
buvo audituota.

20.4.3. Kiti informacijos Salriniai. Pateikti finansiniai duomenys paimti i5 audituotq Metiniq
praneSimq bei Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq.

20.5. Veliausiosios fi nansines
informacijos senumas.

2013 metq Metinis praneSimas ir Metiniq finansiniq ataskaitq
rinkinys.

20.6. Tarpine ir kita finansin€
informacija.

Tarpinds finansines informacijos pagrindu parengtos
Atskyrimo s4lygos.

20.7. Dividendq mokejimo tvarka. Dividendai skirstomi ir mokami teisds aktq nustaq a tvarka.

Dividendq mokejimas nera garantuojas, jis priklausys nuo
veiklos rezultatq, bendros finansines situacijos bei visuotiniq
akcininkq susirinkimuose priimtq sprendimq.

20.7 .1 Informacija apie dividendus
2011,2012 ir 2013 finansiniais
metais.

Visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, kuriq sprendimu
patvirtinti 2011, 2012 ir 2013 metq finansiniq ataskaitq
rinkiniai bei paskirstytas pelnas, nebuvo priimta sprendimq
dali pelno skirti dividendams iSmokeri.

20.8. Teisiniai ir arbitraio procesai. Bendrove per 12 pastarqjq menesiq laikotarpi nedalyvauja
jokiuose vyriausybiniuose, teisiniuose ar arbitraZo procesuose
(iskaitant bet kuriuos Zinomus nebaigtus nagrineti arba bltinus
nagrin€ti procesus), kurie padare, daro arba gali padaryti didel!
poveikj Bendrovds, Emitento ir (arba) bet kurios
priklausandios bendroves finansinei padediai arba
pelningumui.

20.9. Reik5mingi emitento fi nansines 2014 m. kovo 28 d. Emitentui netiesiogiai priklausandios UAB
,,lNTF investicija" vadovas Vilniaus apygardos teismui pateike



ar verslo padedes pokyaiai. parei5kim4 del bankoto bylos i5kelimo. Kadangi investicija j
UAB ,,INTF investicija" 2013 m. finansineje atskaitomybeje
jau ivertinta 0, bankroto bylos i5kelimas netures neigiamos
itakos Emitento finansiniai padediai irlar verslui.

21. PAPILDOMA
INFORMACIJA

21.1 Akcinis kapitalas:

2l.l.t lSleisto kapitalo dydis ir
informacija apie kapitalo sudeti
pagal akcijq klases.

Emitento lstatinio kapitalo dydis yra 7 044 365 litai. Jis
padalltas i 7 044 365 paprasqsias vardines I lito nominalios
vertes akcijas. Visos i5leistos akcijos yra pilnai apmoketos ir
suteikia jq savininkams Emitento istatuose ir galiojandiuose
teises aktuose numat)tas turtines bei neturtines teises.

2t .1.2. Akcijos, nereiSkiandios
dalyvavimo istatiniame kapitale.

N€ra iSleistq akcijq, nereiSkiandiq dalyvavimo istatiniame
kapitale.

2t .1.3. Informacija apie nuosavas
akcij as.

Emitentas neturi nuosavq akcijq, Emitento dukterines
bendroves nera isigijusios Emitento akcijq.

21.1.4. Konvertuojamqj q vertybiniq
popieriq, keidiamqj q vertybiniq
popieriq arba garantuotqj q
vertybiniq popieriq skaidius.

Nera i5leistq konvertuojamqiq vertybiniq popieriq, keidiamrjq
vertybiniq popieriq arba garantuotqiq vertybiniq popieriU.

Nera priimtq sprendimq i5leisti konvertuojamqjq vertybiniq
popieriq, keidiamqjq vertybiniq popieriq arba garantuotqiq
venybiniq popieriq.

21.t.5. Informacija apie pasira5ymo
teises ir lsipareigojimus pagal
patvirtint+ tadiau dar neiSleist4
kapital4 ir (arba) isipareigojimus
padidinti kapital4.

Nera i5leistq pasiraiymo teisiq irlar prisiimtq isipareigojimq
pagal patvirtintq tadiau dar nei5leist4 kapital4 ir (arba)

isipareigojimq padidinti kapital4.

Nera priimtq sprendimq del minetq teisiq irlar isipareigojimq.

21.t.6. Informacija apie kapital4 kuris
bus pritrauktas jvykdZius
pasirinkimo sandorius.

Nesudaryti jokie pasirinkimo sandoriai, kuriq pagrindu b0tq
pritrauktas kapitalas.

21.1.7. Akcinio kapitalo susiformavimo
per laikotarpj raida.

Emitento lstatinis kapitalas suformuotas Atskyrimo s4lygose
nustatlta tvarka.

21.2. Memorandumas ir jstatai.

2t .2.t . Emitento tikslq apibiidinimas. Emitento tikslai apib[dinti istatq II dalyje.

21.2.2. lstatq nuostatos, susij tsios su
administravimo, valdymo ir
prieZi[ros organq nariais.

Emitento organai, jq kompetencij4 rinkimo (skyrimo) bei
atsaukimo tvarka nurodyta istatq V dalyje.

21.2.3. Kiekvienos esamos akcijq klases
suteikiamos teises ir pirmumo
teises bei joms nustatyi
apribojimai.

Emitento iSleistq akcijq suteikiamos teises nurodytos istatq IV
dalyje.
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2t.2.4. Veiksmq, kuriq butina imtis
norint pakeisti akcijq savininkq
teises, apibUdinimas.

Akcijq savininkq teises gali b[ti keidiamos rik teises aktq
nustatlta tvarka.

2t.2.5. Sqlygq, reglamentuojandiq
akcininkq visuotiniq metiniq
susirinkimq ir neeiliniq
visuotiniq susirinkimq Saukimo
tvark4, apib[dinimas.

Visuotiniai akcininkg susirinkimai Saukiami istatuose ir
galiojandiuose teises aktuose nustatlta tvarka.

2\.2.6. Istatq nuostatos, pagal kurias
butq atidedamas emitento
kontroles pasikeitimas arba
uZkertamas tokiam atidejimui
kelias.

lstatai nenumato specialiq nuostatq, pagal kurias bUtr+

atidedamas Emitento kontroles pasikeitimas arba uZkertamas
tokiam atidejimui kelias.

2t.2.7. Informacija apie jstatq
nuostatas, reglamentuojandias
didZiausi4 nuosavybes ribq
kuriq vir5ijus akcininko
nuosavybg b[tina atskleisti.

lstatq nenumato nuostatq, reglamentuojandiq didZiausi4
nuosavybes ribq kuri4 virSijus akcininko nuosavybg bUtina
atskleisti. Informacija atskleidZiama galiojandiq teises aktq
nustatyta tvarka.

21.2.8. lstatais nustatyq s4lygq,
reglamentuojandiq kapitalo
pokydius, apibudinimas, jei 5ios
s4lygos yra grieZtesnes uZ
nustatlt4sias istatymu.

S4lygos, reglamentuojandios kapitalo pokydius, nustar),tos
galiojandiais teises aktais, lstatq specialiq s4lygq nenustaro.

22. REIKSMINGOS SUTARTYS

TREdIoSIoS SALIES
INFORMACIJA IR
EKSPERTV ATASKAITA
BEI BET KURIU INTERESU
PAREISKIMAS

VIESIEJI DOKUMENTAI Su Dokumentais galima susipaZinti akcin€s bendroves
,,lnvalda LT" intemeto svetaineje www. invaldalt.corn, AB
NASDAQ OIrD( Vilnius vertybiniq popieriq birZos intemeto
svetaineje rr u u. nasdaqomrbaltic.com. Centrineje
reglamentuoiamos informaciios bazeie - wr.vrl.crib.lt.

25. INFORMACIJA APIE
TURIMAS AKCIJAS

lnformacija apie imones, kuriq kapitalo dalis priklauso
Emitentui, nurodyta Atskyrimo s4lygq 7 priede.



Europos Komisijos Reglamento 809/2004 III priedas

Biitiniausi akcijq vertybiniq popieriq raSto informacijos atskelbimo reikalavimai

PROSPEKTO PUNKTAI NUORODA

t. ATSAKINGI ASMENYS

l.l Asmenys, atsakingi uZ prospektui
lygiaverdi4 informacij4.

Asmenys, nurodyi Atskyrimo s4lygq 3 psl. UZ
informacijq pateikt4 5iame dokumente (jskaitant Rizikos
veiksniq s4ra54) atsako jl pasira5gs Emitento direktorius.

t.2. Atsakingq asmenq patvirtinimas. Parei5kimai nurodlti Atskyrimo s4lygq 3 psl.

2. RIZIKOS VEIKSNIAI Rizikos veiksniq s4ra5as.

3. PAGRINDINE INFORMACIJA

l.l Parei5kimas d6l apyvartinio kapitalo. Emitento valdybos manymu, apyvartinis kapitalas yra
pakankamas esamiems Emitento reikalavimams
patenkinti.

3.2. Kapitalizacija ir isiskolinimas. Informacija pateikiama Metiniuose finansiniq ataskaitq
rinkiniuose ir Atskyrimo s4lygq l0 priede.

3.3. Su emisija (siiilymu) susijusiq fiziniq
ir juridiniq asmenq interesai.

Nera su emisija (sillymu) susijusiq interesq.

3.4. Siiilymo prieZastys ir pajamq
panaudojimas.

Alskyrimo s4lygos.
Del akcijq emisijos nebus gauta papildomu paiamu.

4. INFORMACIJA APIE
VERTYBINIUS POPIERIUS,
KURJUOS NUMATYTA SIfILYTI
(ITRAUKTI I PREKYBOS
SARASA)

4.1 Si[lomq ir (arba) j prekybos s4rai4
jtraukiamq verrybiniq popieriq tipas ir
klase.

Si[lomq ir j prekybos s4ra54 jtraukiamq vertybiniq
popieriq tipas ir klase - paprastosios vardin€s vieno lito
nominalios vertds akcijos.

ISIN (Tarptautinis vertybiniq popieriq identifikavimo
numeris) LT0000 128746.

4.2. Teisds aktai, kuriais remiantis
vertybiniai popieriai buvo sudaryi.

Vertybiniai popieriai sudaryi vadovaujantis teis6s
aktais, nurodytais Atskyrimo s4lygose.

4.3. Vertybiniq popieriq forma. Informacija apie vertybinius popierius atskleista
Atskyrimo s4lygrl 7 priede.

4.4. Vertybiniq popieriq emisijos valiuta. Litai.

4.5. Vertybiniq popieriq suteikiamos teises. Vertybiniq popieriq suteikiamos teises bei naudojimosi
jomis tvarka nustao,ta istatuose ir galiojaniiuose teises
aktuose.



4.6. lnformacija apie sprendimus,
jgalioj imus ir patvirtinimus, kuriq
pagindu venybiniai popieriai buvo arba
bus sudaryti ir (arba) iSleisri.

Vertybiniai popieriai i3leisti Atskyrimo s4lygq ir istatq
pagrindu. Atskyrimo s4lygas ir istatus patvirtino 2014
m. balandZio 28 d. ivykgs visuotinis Bendroves
akcininkq susirinkimas.

4.7. Numatoma vertybiniq popieriq
iSleidimo data.

Vertybiniai popieriai isleisti 2014 m. balandZio 29 d.
(Atskyrimo s4lygos).

4.8. Bet kuriq apribojimq laisvai perleisti
vertybinius popierius apibtidinimas.

Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius
nenustat)ti (iSskyrus teises aktuose numatytus atvejus).

4.9. Informacija apie tai, ar vertybiniams
popieriams yra taikomos privalomojo
oficialaus pasi[lymo arba privalomojo
pirkimo ar pardavimo taisykles.

Venybiniams popieriams privalomojo oficialaus
pasi0lymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo
taisykles taikomos teises aktuose nustatyta tvarka.

4.10. Informacija apie vie5uosius pasi0lymus
perimti emitento akcinj kapitalq.

2013 metais jryvendintas privalomas oficialus si0lymas
supirkti Bendroves akcijas, mokant uZ akcijq 2,355 euro
(informacija pateikta intemeto svetainese
www. invaldalt.com. www.nasdaoomxbaltic.com,
www.crib.lt).

4.ll Informacija apie mokeseius,
atskaitomus iSmokant uZ vertybinius
popierius gautas pajamas.

UZ vertybinius popierius gautos palarnos
apmokestinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
pelno mokeseio ir Lietuvos Respublikos g,ventojq
pajamq mokesdio istatymq nuostatomis.
Emitentas neprisiima atsakomybes i5skaiaiuoti
mokesdius iSmokant.

5. SIULYMO S,{LYGOS

5.1 Sqlygos, siUlymo statistika,
numatomas grafikas ir siiilymo
paraiskos pateikimo tvarka.

5. l.l Siiilymo sqlygos. Siulymo s4lygos atskleistos Atskyrimo s4lygose.

5.1.2. Bendra emisijos (siiilymo) suma. Bendra emisijos (siulymo) suma nurodyta Atskyrimo
s4lygq 7 priede.

5.1.3. Siiilymo galiojimo laikotarpis. SiUlymo galiojimo laikorarpis nurodyas Atskyrimo
s4lygose.

5.1.4. Kada ir kokiomis aplinkybemis galima
atsaukti arba sustabdyti siUlym4.

Atlaukti arba sustabdyti siolym4 galima teises aknt
nustatyta tvarka.

5. r .5. Kitos siulymo s4lygos.

5.2. Platinimo ir paskirstymo planas Atskyrimo s4lygrl 5 ir 6 dalys.

5.3. Kainos nustatymas Askyrimo s4lygq 5 dalis.

5.4. Platinimas ir garantavimas

6. ITRAUKIMAS I PREKYBOS
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s.{RAs.4 rR PLATINTMO TVARKA

6.1. Informacija apie vertybiniq popieriq
itraukim4 i prekybos sqraS4.

Informacija apie vertybiniq popieriq itraukim4 i
prekybos s4ra54 pateikta Atskyrimo s4lygq 5.9 punkte.

6.2. Reguliuojamos rinkos arba lygiavertes
rinkos, kuriose i prekybos sqraS4 jau yra

itraukti tos padios klases vertybiniai
popieriai.

6.3. Kiti sukuriami vertybiniai popieriai,
kuriuos siekiama jtraukti i prekybos
reguliuojamoje rinkoje s4ra34.

Nera priimtq sprendimq sukurti kitll vertybiniq popieriq
ir juos itraukti i prekybos reguliuojamoje rinkoje s4ra5q
arba skini vieSam ar uzdaram platinimui.

6.4. Informacija apie subjektus, kurie yra
tvirtai isipareigojg veikti antrines
prekybos tarpininkq teisemis ir
uZikrinti likvidumq siiilymo kainomis
bei jq lsipareigojimo pagrindiniq s4lygq
apibtdinimas.

Subjektq kurie yra tvirtai jsipareigojg veikti antrines
prekybos tarpininkq teisemis ir uzrikrinti likvidum4
si0lymo kainomis, nera.

6.5. Stabilizavimas.

7. PARDUODAMU VERTYBINIU
POPIERIU SAVININKAI

8. EMITENTO (SIOLYTOJO)
ISLAIDOS

ISlaidos yra nereikSmingos, jos apsiriboja teises aktuose
numatltais Z),miniais mokesdiais, rinkliavomis ir pan.

9. SILPNINIMAS

10. PAPILDOMA INFORMACIJA Atskyrimo s4lygos.

Patvirtinu, kad Siame dokumente pateikta nuorodq informacija ir nuorodos i Dokumentus yra pateiktos
teisingai ir, kiek man Zinoma, nurodo vis4 informacij4, galindi? tureti reikSmingos ltakos akcinls bendroves
,,NVL Baltic Real Estate" vertinimui, nera nutyleta Zinomq reiksmingq faktq, ir as emiausi visq pagrjstq
priemoniq tam uztikdnti.

Sio dokumento pateikimas negali bfti pagrindu daryti prielaidq kad nuo jo sudarymo dienos akcines
bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" neiryko jokiq pokydiq ir kad jame pateikta informacija bet kuriuo iio
dokumento galiojimo metu atskleidZia visais atZvilgiais reikSming4 informacij4.

hiimdami investicini sprendimX investuotojai privalo vadovautis padiq turimomis Ziniomis, gautomis
ivertinus Dokumentus ir vieS4 informacijq akcin€s bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" padeq, isk;itant, be
apribojimq, visus privalumus ir rizikas.

Sis doklmentas negali b[ti suprantamas irlar vertinamas kaip teisine ar verslo rekomendacija. Del patarimo
teisiniais, verslo ar mokesdiq klausimais kiekvienas investuotojas turetq keiptis i savo patarejus ar
konsultantus teises, verslo ar mokesdiq klausimais.

Almenyq gavg 5i dokument+ turi susipaZinti su atitinkamos jurisdikcijos taikomais apribojimais ir jq
laikyis.

Akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" direktorius
Darius Sulnis
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