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Elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo vizija

Užtikrinta energija 
(saugumas, patikimumas)

22

Efektyvumas
Švari Lietuva 

(racionalus vartojimas, 
CO2 emisijos)

Arti visuomenės (klientų aptarnavimas)



Kokią naudą atneš VIENO skirstomojo bloko 

sukūrimas?

� Sinergija padės efektyviau valdyti  įmonę, sumažinti 

vadovaujančio personalo ir patalpų skaičių, mažiau 

išleisti viešiesiems pirkimams. 

� Bendras ekonominis efektas – apie 25 mln. litų per 
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metus, kurie bus investuoti į  paslaugų kokybės 
gerinimą – elektros tinklų modernizavimą.

� Siekiamas įmonės pelningumo augimas.



Elektros Skirstomojo Tinklo Operatoriaus strateginiai 

tikslai

• Užtikrinti elektros vartotojų 
interesus

• Veiklos efektyvumas ir įmonės 
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• Veiklos efektyvumas ir įmonės 
vertės didinimas



Reorganizavimo sąlygos: prielaidos LESTO susikūrimui 

Akcijų 

vertė*

• RST 1 622 172  

tūkst. Lt

• VST 1 174 147 tūkst

Lt.

Akcijų 
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Akcijų 

verčių

santykis

• RST 58,01 proc.

• VST 41,99 proc.

Aptarnavi

mo bloko 

įmonių 

valdymas

• TIC akcijų 43 proc.

• “Kruonio

investicijų “akcijų 

56 proc.

LESTO

* Akcijų vert÷ nustatyta 2010 08 13



Sujungimo įtaka RST ir “VST” akcijų kainai
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RST akcijų kaina
2010 08 29 – 09 29

“VST” akcijų kaina
2010 08 29 – 09 29



Ateities perspektyvos

� Mažinamos įmonių sąnaudos, optimizuojamas jų 
valdymas.

� Išgryninamos veiklos ir tokiu būdu sukuriamos 
prielaidos įmonės vertės augimui.
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� Didelė įmonė – patrauklumas užsienio 
investuotojams.

� Galimybė dalį akcijų parduoti IPO būdu: 
pritraukiamos investicijos ir didinama įmonės vertė 
bei patikimumas tarptautinėse rinkose.



Kertinės datos
� 2010 09 06 RST ir VST valdybos aprobavo AB LESTO reorganizavimo sąlygas.

� 2010 09 08, 2010 10 11, 2010 11 11 platinamas privalomas viešas pranešimas 
apie parengtus reorganizavimo dokumentus. 

� 2010 12 13 planuojama surengti visuotinį akcininkų susirinkimą.

� Nuo 2010 12 13 iki 12 17 planuojama nestabdyti prekybos VST ir RST 
akcijomis, kad smulkieji akcininkai galėtų savo nuožiūra perleisti savo turimas 
akcijas. 

� 2010 12 17 planuojama stabdyti prekybą RST ir VST akcijomis.
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� 2010 12 17 planuojama stabdyti prekybą RST ir VST akcijomis.

� 2010 12 29 planuojamas AB LESTO įregistravimas Juridinių asmenų registre.

� 2011 02 01 planuojama, kad įsigalios AB LESTO reikalingos licencijos 
(visuomeninio tiekėjo, elektros energijos skirstymo).

� 2011 vasario mėn. planuojama prekybos AB LESTO akcijomis VPB oficialiajame 
sąraše pradžia.  

� Numatoma, kad vadovaujantis LR vertybinių popierių įstatymo 5 straipsnio 3 
dalies 3 punktu ir 6 dalies 4 punktu, AB LESTO akcijų išleidimo bei įtraukimo į 
VPB prekybos sąrašą prospektas nebus rengiamas.“



AČIŪ!
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Klausimai?


