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Svarbiausi 2010 m. įvykiai

I.

Aktyviai plečiame verslą

AB „Grigiškės“ 2010 m. kovo 1 d. įsigijo AB 
„Klaipėdos kartonas“ gamybinių įmonių
grupę.
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II.

Siekiame užsitikrinti maksimalią
energetinę nepriklausomybę

Sėkmingai įgyvendinamas 17,5 MWh galios 
biokatilo statybų projektas, kuriam yra skirta
9,4 mln. Lt ES Sanglaudos fondo parama.
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III.

Siekiame didesnio skaidrumo ir 
investuotojų dėmesio

Nuo 2010 m. liepos 1 d. AB „Grigiškės“
paprastosios vardinės akcijos yra 
oficialiajame AB NASDAQ OMX VILNIUS 
prekybos sąraše.
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AB „Grigiškės” įmonių grupė

AB „Grigiškės“

UAB „Baltwood“

AB „Klaipėdos kartonas“

OAO “Мена Пак”
(Ukraina) 



Apie grupę

Geografija
Lietuva, Ukraina

Patirtis
Versle – nuo 1823 metų

Personalas
940 kvalifikuotų darbuotojų

Pardavimai
• 2009 m. – 119 mln. Lt
• 2010 m. – 230 mln. Lt (prognozė)

Kokybės politika
• LST EN ISO 9001:2008
• FSC sertifikatas

Vertybinių popierių rinka
AB „Grigiškės“ akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje nuo 1994 m. 



Žmogiškųjų išteklių valdymas 

Nuolat investuojame į darbuotojų mokymą
ir tobulinimą.

Esame įdiegę pažangiausias žmogiškųjų
išteklių valdymo metodikas. 

Skatiname vidinę darbuotojų rotaciją, 
džiaugiam÷s užauginę daug puikių vadovų
ir specialistų.



AB „Grigiškės“ verslo kryptys 

Higieninio popieriaus gaminiai
• Tualetinis popierius ir rankšluosčiai 
• Servetėlės bei nosinaitės
• Valomasis popierius

Gofruotasis kartonas ir jo gaminiai
• Dvisluoksnis, trisluoksnis gofruotasis kartonas
• Dėžės
• Popierius butų remontui

Kietosios medienos plaušų plokštės
Dažytos ir nedažytos MPP plokštės 
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Žaliava gofruotojo kartono gamybai
• Testlaineris
• Fliutingas

Kartoninis korinis užpildas
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Trisluoksnis gofruotasis kartonas

Gofrokartono dėžės
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Baldinis skydas

Baldinė mediena

Statybinė mediena

Kuro granulės

Padėklų mediena



Pardavimai – 230 mln. Lt*

Eksportas – 132 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė

Produkcijos eksporto rinkos

Grupės pardavimų rinkos



Pardavimai – 63 mln. Lt*

Eksportas – 36 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė

Produkcijos eksporto rinkos

Popieriaus produkcijos rinkos



Pardavimai – 124 mln. Lt*

Eksportas – 65 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė

Produkcijos eksporto rinkos

Gofro popieriaus ir gofro produkcijos rinkos 



Pardavimai – 65 mln. Lt*

Eksportas – 43 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė

Produkcijos eksporto rinkos

Plokščių bei medienos produkcijos rinkos



Grupės pardavimų augimas

119 mln. Lt

230 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė



Popieriaus gaminių pardavimų augimas

57 mln. Lt

63 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė



Popieriaus verslo perspektyva

Higieninio popieriaus suvartojimas vienam gyventojui 
(kg/metai)

3,5

2,5

2,9

6,7



Gofro produkcijos pardavimų augimas

7 mln. Lt

117 mln. Lt*

* 2010 m. prognozė



Gofro produkcijos perspektyva

Gofruotojo kartono gaminių suvartojimas vienam 
gyventojui (kg/metai)

6,7

32

16



Plokščių ir medienos produkcijos pardavimų augimas

48 mln. Lt

65 mln. Lt *

* 2010 m. prognozė



Grupės finansiniai rodikliai

* 2010 m. prognozė

** perskaičiuota pagal 
2008 m. emisiją



Baltijos akcijų rinkos indeksai



Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav. 
Tel. 8 5 243 5801
Faksas 8 5 243 5802
El. paštas info@grigiskes.lt 
www.grigiskes.lt
www.grite.lt 
Nemokamas kokybės telefonas: 8 800 00088


