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Pagrindiniai faktai apie bendrov ę

• Įstatinis kapitalas – 603 944 593 Lt

• Akcininkai: 

- VAE 82,63%

- E.ON Ruhrgas 11,76%

- smulkieji akcininkai 5,61% 

• Klientų skaičius: 1 521 128 (1 459 050 – privatūs, 62 078 – verslo klientai)

• Valdomas turtas – 5,4 mlrd. Lt

• LESTO darbuotojų skaičius – 2872

• Bendrovės eksploatuojamo tinklo teritorija – 65.3 tūkst. km
2



LESTO tinklas

• 121.373 km – elektros linijų
(17,3 proc. sudaro kabelių linijos, 
82,7 proc. - oro linijos)

• 34.568 vnt. – 10/0,4 kV
transformatorinių pastočių

• 1020 vnt. – 110 /35/ kV
transformatorių pastočių ir 
skirstomųjų punktų

51 klientų aptarnavimo centras Lietuvoje



MISIJA: 

Patikima elektros energija
kiekvieno prasmingam
gyvenimui

VIZIJA:

Pavyzdinė įmonė, 
turinti visuomenės 
pasitikėjimą

LESTO veiklos filosofija



LESTO veiklos filosofija 



LESTO – socialiai atsakinga bendrov ė

LESTO vykdo tris pagrindinius socialinius projektus:

• “Operacija 2020” – ilgalaikė gyventojų švietimo iniciatyva, 
skirta tinkle mažinti nuostolius, sukeliamus alyvos ir spalvotų
metalų vagių, nenugenėtų želdinių

• “Tiek, kiek reikia” – projektas, skirtas mokyti racionaliai vartoti 
energetinius išteklius, prisidėti prie šiltnamio efektą skatinančių
dujų emisijos mažinimo 

• “Elektromagija” – projektas, skirtas vaikams ir jaunimui 
šviesti saugaus elgesio su elektra klausimais. Tikslas – kad 
nebūtų dėl žinių trūkumo nuo elektros įrenginių nukentėjusių
vaikų

• Už šiuos projektus AB LESTO buvo įvertinta 
“Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose 
2010” – “Met ų debiutas”

• Socialin ė iniciatyva „Operacija 2020“savo kategorijoje 
buvo išrinkta kaip vienas iš trij ų geriausi ų ryši ų su 
visuomene projekt ų Baltijos regione 2011 m. „Baltic PR 
Awards“ renginyje 



LESTO šiandien 

• LESTO – infrastruktūrinė įmonė

• Stabilus pajamų lygis ir strateginė svarba šalies ūkyje

• Pajamų lygį apsprendžia reguliatorius

• 2011 m. I ketv. lyginant su 2010 m. I ketv., bendras suvartotos elektros 
energijos kiekis išaugo 0,2 proc. (buitinių klientų suvartotas kiekis sumažėjo 
9,2 proc., komercinių klientų suvartotas kiekis išaugo 5,3 proc.)

• 2010 m. pelno dalis, skirta dividendams išmokėti 60.998.403,89 LTL 
(17.666.358,87 EUR), vienai akcijai tenkanti dalis – 0,101 LTL (0,029 EUR)



Strategin ės kryptys

Didinti įmonės vert ęDidinti įmonės vert ę



LESTO ateityje

Išmaniojo tinklo (Smart Grid) diegimas - tai reiškia, kad elektra ir informacija 

tinkle pradės judėti dviem kryptimis: per laidus ir skaitiklius ne tik atkeliaus 

elektra, bet ir grįš informacija atgal tinklo operatoriui

Naudos:

• Mažiau rūpesčių klientui:

• sąskaitos tik pagal suvartotos elektros energijos faktą

• dingus elektrai niekur nebereikės skambinti – LESTO reaguos iš karto

• Optimalus tinklo valdymas - operatorius turės pilną informaciją kas, kiek ir kur 
vartoja



LESTO ateityje

Elektromobili ų įkrovimo tinklai

Prielaidos:

• Lietuvoje jau yra registruotų elektromobilių

• Didieji automobilių gamintojai elektra varomas transporto priemones žada 
pasiūlyti 2011-2013 metais ir Lietuvoje

• EURELECTRIC asociacija rekomenduoja arba sukurti atskirą elektromobilių
įkrovimo tinklo operatorių, arba šią funkciją turėtų perimti skirstomųjų tinklų
operatorius

• Šiuo metu LESTO kartu su savo įmone “Technologijų ir inovacijų centras”
nagrinėja galimybes ir naudas, kurias atneštų tokio tinklo įdiegimas Lietuvoje



LESTO akcij ų kainos dinamika

Laikotarpis nuo 2011-01-17 iki 2011-05-24

Akcijos kaina
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Informacija 
investuotojams

• Trumpinys LES1L 

• Listingavimo pradžios data 2011-01-17

• Emisijos dydis (vnt.) 603 944 593

• Emitentas LESTO AB (LES) 

• ISIN kodas LT0000128449

• Rinka NASDAQ OMX Vilnius 
(Oficialusis prekybos sąrašas)

• Nominali vertė 1,00 LTL 

• Paskutinė akcijos kaina – 0,782 EUR

• Interneto svetainė www.lesto.lt

• Finansinės ataskaitos www.lesto.lt arba 
www.nasdaqomxbaltic.com

• Auditoriai – UAB “PricewaterhouseCoopers”

Kontaktai investuotojams :

AB LESTO
Korporatyvinės komunikacijos skyrius
Vaida Burvienė
Tel. 8 5 251 4500
El. p. vaida.burviene@lesto.lt


