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„Teo“ – pirmaujanti IT ir telekomunikacijų 
paslaugų teikėja Lietuvoje

Mes teikiame paslaugas gyventojams, 
verslui ir telekomunikacijų operatoriams

Mūsų tikslas – būti su pasauliu taip,
kaip geriausia mūsų klientui



Mūsų vizija

Tavo geriausias partneris 

bendraujant su nuolat kintančiu 

pasauliu

Nuolat diegdami moderniausias 

technologijas, siekiame, kad žmones, 

žinios ir pramogos mūsų klientams būtų 

lengvai ir patogiai pasiekiamos.



Mūsų misija

Kurti vertę klientams ir akcininkams, 

teikiant profesionalias, kokybiškas ir 

lengvai naudojamas 

telekomunikacijų, TV ir IT paslaugas



Mūsų vertybės

Išdrįstame Rūpinamės Paprastiname

• Kurti naujoves

• Pirmauti

• Būti atviri

• Savo klientais

• Vienas kitu

• Savo pasauliu

• Įgyvendinimą

• Komandinį darbą

• Savo veiklą

DARE CARE SIMPLIFY



Pagrindiniai 2014 m.

įvykiai

• Birželį įsigaliojo nauja „Teo“ valdymo 

struktūra, suformuota nauja vadovų 

komanda

• Dukterinių įmonių „Lintel“ ir BDC veikla 

labiau integruota į naujų „Teo“ privačių ir 

verslo klientų padalinių veiklą

• Akcininkai išrinko Robert Andersson, 

Stefan Block ir Claes Nycander į Bendrovės 

valdybą

• RRT panaikino skambučių tranzito 

paslaugų teikimo apribojimus

• 25 proc. sumažintas įstatinis kapitalas, 

anuliuojant akcijas ir lėšas išmokant 

akcininkams



Paslaugų naujienos

• Atnaujintas išmaniosios TV meniu

• BDC pasirašė naują 3 metų sutartį 

su DNB banku

• Atidaryta namų įrangos e. parduotuvė

• Naujos kartos televizijos paslauga 

„Interneto.tv“ nuo birželio galėjo naudotis 

dalis „Omnitel“ klientų, o nuo gruodžio – visi 

norintys

• Įgyvendintas unikalus „Teo Wi-Fi“ 

sprendimas „Siemens“ arenoje Vilniuje

• Paslauga „Saugykla“ klientams pasiekiama 

ir per išmaniosios „Teo“ televizijos meniu

• „Teo“ kartu su „Omnitel“ verslo klientams 

pasiūlė naują paslaugą „Internetas visur“



• 2014 m. birželį didžioji dalis 

„Baltic Data Center“ verslo ir 

darbuotojų perkelta į „Teo“ 

Verslo klientų padalinį

• Rugsėjį „Teo“ kartu su „Bitė 

Lietuva“, „Omnitel“ ir „Tele2“ 

įsteigė VšĮ „Numerio 

perkėlimas“, kuri kartu su UAB 

„Mediafon“ laimėjo RRT konkursą 

administruoti centrinę telefono 

numerių duomenų bazę

• „Baltic Data Center SIA“, 

„Hosting“ ir „Kompetencijos 

ugdymo centras“ veiklos nevykdo

„Teo“ įmonių grupė



„Teo“ – „TeliaSonera“ įmonių grupės dalis

• 88,15 % „Teo“ akcijų priklauso tarptautinei 

telekomunikacijų įmonei „TeliaSonera AB“ 

(Švedija)

• „TeliaSonera“ Lietuvoje taip pat valdo 

100 % mobiliojo ryšio operatoriaus 

UAB „Omnitel“ akcijų

• „TeliaSonera“ teikia telekomunikacijų 

paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse, 

sparčiai augančiose Eurazijos šalyse, tarp 

jų – Rusijoje ir Turkijoje, bei Ispanijoje

• „Teo“ ir Omnitel priklauso „TeliaSoneros“ 

Europos regionui



Pagrindiniai veiklos rodikliai
(tūkst.)
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Pagrindiniai veiklos skaičiai

2014-12-31 2013-12-31 Pokytis (%)

Telefono linijų skaičius 525 879 565 327 (7,0)

Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš 

viso 517 266 430 911 20,0

- šviesolaidinės prieigos 200 539 180 154 11,3

- varinės prieigos 170 059 176 505 (3,7)

- belaidės (Wi-Fi) prieigos 146 668 74 252 97,5

Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš 

viso

186 935 172 308 8,5

- Išmanioji televizija (IPTV) 131 493 106 228 23,8

- Skaitmeninė televizija (DVB-T) 55 442 66 080 (16,1)

Darbuotojų skaičius 2 631 3 034 (13,3)



„Teo“ įmonių grupės darbuotojai
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„Teo“ apdovanojimai

Tarptautinis ryšių su 

investuotojais 

žurnalas 

„IR Magazine“ 

geriausiai ryšius su 

investuotojais 

palaikančia bendrove 

Lietuvoje 2014 m. 

pripažino „Teo“

„Teo“ jau šeštus metus iš eilės 

pripažinta geriausia „Nasdaq OMX“ 

Baltijos šalių vertybinių popierių 

biržose listinguojama bendrove 

reitinge „Baltic Corporate

Excellence Award 2014“

Per Nasdaq Baltijos šalių vertybinių 

popierių biržų apdovanojimus „Baltic 

Market Awards 2014“ „Teo“ gavo prizą 

už geriausiai parengtą metų ir įmonės 

valdymo ataskaitą bei pripažinta 

geriausia Baltijos šalių ryšių su 

investuotojais bendrove pagal analitikų 

vertinimą



„Teo“ apdovanojimai (2)

Minint Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

2014 m. Lietuvos 

Respublikos ūkio 

ministerija apdovanojo 

„Teo“ už iniciatyvumą 

diegiant antikorupcinę 

politiką organizacinėje 

bendrovės kultūroje

„CV-Online" rengiamos 

„Top darbdavio 2014" 

apklausos duomenimis, 

„Teo“ paskelbtas 

geriausiu darbdaviu IT 

kategorijoje

„Išmanioji Teo televizija“ 

per Lietuvos 

pramonininkų 

konfederacijos 

surengtus „Lietuvos 

metų gaminio 2014 m.“ 

apdovanojimus įvertinta 

aukso medaliu



Teikiamos 

paslaugos



Balso telefonijos paslaugos

• „Teo“ turi daugiausia (90 proc.)

fiksuotojo balso telefonijos vartotojų 

Lietuvoje

• „Teo“ balso telefonijos paslaugos 

teikiamos visoje šalyje

• Vartotojams siūlome įvairių mokėjimo 

planų, norėdami atitikti jų pokalbių 

Lietuvoje ar skambučių į užsienį, 

mobiliuosius ar kitus fiksuotojo ryšio 

tinklus poreikius
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Interneto paslaugos

• „Teo“ turi daugiausia fiksuotojo 

interneto prieigų (54 proc.) ir 41 proc.

visų interneto (tarpe jų ir mobiliojo) 

vartotojų Lietuvoje

• „Teo“ interneto paslaugas teikia visoje 

šalyje

• 39 proc. „Teo“ interneto prieigų yra 

šviesolaidinės (FTTH/FTTB), 33 proc. 

– varinės (DSL) ir 28 proc. – belaidės  

(Wi-Fi) 

• „Teo“ turi 2967 belaidžio interneto (Wi-

Fi) prieigos zonas – tai didžiausias 

skaičius šalyje

• „Teo“ teikiama interneto paslauga 

mieste vadinasi „Teo Wi-Fi“
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Interneto prieigų skaičius (tūkst.)



„Teo“ šviesolaidinis 

(FTTH) tinklas

• Nuo 2007 m. į naujos kartos 

šviesolaidinį prieigos tinklą (FTTH) 

investuota beveik 

500 mln. litų

• „Teo“ FTTH tinklas veikia daugiau nei 

100 Lietuvos miestų ir miestelių

• 2014 m. gruodžio pabaigoje „Teo“ 

šviesolaidinio interneto paslaugomis 

galėjo naudotis 836 tūkst., arba 

daugiau nei 2/3 šalies namų ūkių

• Lietuva pirmauja Europoje pagal 

šviesolaidinio interneto (FTTH/B) 

prieigų skvarbą (šaltinis: „FTTH 

Council Europe“ ataskaita)  



Televizijos paslaugos

• „Teo“ turi daugiausia (26 proc.) 

mokamos televizijos vartotojų Lietuvoje

• „Teo“ teikia IPTV ir DVB-T paslaugas 

visoje šalyje, kur yra techninės 

galimybės

• „Teo“ taip pat valdo 2 iš 4 nacionalinius 

DVB-T signalų siųstuvų tinklų (10 TV 

kanalų kiekviename tinkle) ir turi 

leidimą statyti trečią tinklą

• Nuo 2014 m. gruodžio „Teo“ naujos 

kartos interneto televizijos paslauga 

išmaniems įrenginiams „Interneto.tv“ 

teikiama kaip atskira paslauga
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Modernios paslaugos 

verslo klientams

• Ypatingos raiškos (HD) interneto 

telefonijos skambučiai

• „Virtualus IP PBX“

• Automatizuotas paprastų klientų 

užklausų aptarnavimas IVR („Interactive 

Voice Response“) įranga

• Standartizuota interneto „Saugumo 

sprendimų“ paslauga 

• Kompiuterių ir biuro įrangos nuoma 

• „Saugykla verslui“ – 1 TB (terabaitas) 

saugyklos vietos failams talpinti ir saugoti 

• „Virtualus biuras“ – „Teo“ tinkle esanti 

virtuali bendradarbiavimo sistema

• „Vaizdo stebėjimo sprendimai“ –

infrastruktūros diegimo, įrangos nuomos 

ar įsigijimo bei jos priežiūros paslauga



IT paslaugos

• 7 duomenų saugyklos, atitinkančios 

tarptautinius standartus 

• Kompleksinis IT paslaugų paketas

• Klientai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 

Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, 

Danijoje, Lenkijoje

• ISO 20000 ir ISO 27001 standartų 

sertifikatai, ITIL metodika pagrįsti 

procesai ir priemonės 

• 24 val. veikianti kompiuterio darbo 

vietų priežiūros tarnyba

• Interneto portalų ir svetainių talpinimo 

(angl. webhosting) paslaugos

• TV transliacijų internetu užtikrinimas 

• Debesų kompiuterija



Kontaktų centrų 

paslaugos

• „Lintel“ – didžiausia ir moderniausia 

kontaktų centro paslaugų teikėja 

Lietuvoje 

• Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 

ir Radviliškyje esantys 6 kontaktų centrai 

yra sujungti į vieną virtualų kontaktų 

centrą

• Paslaugos teikiamos lietuvių, rusų ir 

anglų kalbomis

• Informacijos telefonu 118 paslauga

• Nuotolinio klientų aptarnavimo 

sprendimai ir telefoninės rinkodaros 

paslaugos verslo klientams 

• 24 val. veikianti konsultavimo darbo 

internete ir kompiuteriu paslauga



Operatorių verslas

• Nacionaliniams operatoriams „Teo“ teikia 

balso ir duomenų tinklų sujungimo

paslaugas

• 49 proc. Lietuvos tarptautinio interneto 

srauto teikiama per tiesiogines „Teo“ 

jungtis

• Tarptautiniams operatoriams „Teo“ 

teikia skambučio baigimo fiksuotuosiuose 

ir mobiliuosiuose Lietuvos tinkluose, 

pokalbių ir duomenų srautų tranzito 

paslaugas

• „Teo“ Frankfurte, Rygoje, Londone ir 

Stokholme turi sujungimų su 

tarptautinių operatorių tinklais taškus

(angl. points of presence – POP)



Lietuvos 
elektroninių 
ryšių rinka



Telekomunikacijų rinka Lietuvoje
(mln. eurų) 
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Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



Pagrindiniai rinkos skaičiai

2014-12-31 2013-12-31 Pokytis (%)

Bendros rinkos pajamos (mln. eurų) 605,7 621,2 (2,5)

Telefono linijų skaičius 100 gyventojų 19,7 20,9

Mobiliojo telefono ryšio abonentų skaičius 100 

gyventojų

152,9 155,1

Interneto prieigos abonentų skaičius 1 257 185 1 134 556 10,8

Interneto prieigos abonentų skaičius 100 

gyventojų

43,0 38,5

Fiksuotojo interneto prieigos abonentų skaičius 

100 gyventojų

32,5 28,5

Mokamos televizijos abonentų skaičius 722 964 729 909 (1,0)

Mokamos televizijos abonentų skaičius 100 

gyventojų

55,7 55,2

Bendros rinkos investicijos (mln. eurų) 92,1 104,2 (11,6)

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



2014 m. rinkos pajamų pasiskirstymas pagal 

operatorius

• „Omnitel“, „Tele2“ ir „Bitė Lietuva“ yra mobiliojo ryšio operatoriai

• „Omnitel“ ir „Teo“ priklauso „TeliaSoneros“ įmonių grupei

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
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Kiti operatoriai (140)



Pagrindinių rinkos dalyvių pajamų pokyčiai 
(mln. eurų) 
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Pagrindinių rinkos dalyvių EBITDA pokyčiai
(mln. eurų) 
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Pagrindinių rinkos dalyvių EBITDA maržos
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„Teo“ rinkos dalys pagal pajamas

93.9%

55.4%

43.4%

29.6%
27.2%

59.4%
56.5%

93.5%

55.8%

43.3%

30.6%
26.7%

59.1%
61.3%

Fiksuotas telefono
ryšys

Fiksuota interneto
prieiga

Interneto prieiga
(iš viso)

Mokama TV Tinklų sujungimas Skirtosios linijos Duomenų
perdavimas

2013 m. IV ketvirtis 2014 m. IV ketvirtis

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



„Teo“ konkuruoja visose srityse, išskyrus 

mobiliojo ryšio paslaugas

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

Rinka
2014 m. pajamos 

(mln. Eur)

Pokytis, palyginti su 

2013 m. (%)

Rinkos dalyvių 

skaičius

„Teo“ rinkos dalis 

2014 m. IV ketv. (%)

Fiksuotojo telefono ryšio 

paslaugos

54,6 (14,3) 43 93,5

Prieigos prie interneto 

paslaugos

119,0 0,2 107 43,3

Tinklų sujungimo paslaugos 110,3 19,3 >5 26,7

Mokamos TV paslaugos 60,3 (0,1) 45 30,6

Duomenų perdavimo 

paslaugos

24,2 (2,0) 18 61,3

Skirtųjų linijų paslaugos 5,5 (15,5) 9 59,1

Radijo ir TV programų  

siuntimo paslaugos

4,1 (8,4) 5 n/d

Šviesolaidinių linijų skaidulų 

paslaugos

6,0 (12,2) 15 n/d

Mobiliojo telefono ryšio 

paslaugos

221,7 (8,8) 3+10 -



Fiksuotojo telefono ryšio rinka 
(2014 m. IV ketvirtis)

• Iš viso 43 įmonės teikia fiksuotojo telefono 

ryšio paslaugas: 

- 33 teikia nacionalinių ir tarptautinių 

pokalbių, 

- 3 teikia tik tarptautinių pokalbių, 

- 7 teikia tik didmenines (tranzito) 

paslaugas.

• 31 operatorius taiko IP protokolą, 15 iš jų 

naudoja kabelinės televizijos ir duomenų 

perdavimo tinklus

• Alternatyvių operatorių abonentų skaičius: 

60,8 tūkst., arba 10,4 proc. visų abonentų 

skaičiaus

„Teo“ dalis (2014 m. IV ketv.),

suskaičiavus: 

(%)

- bendrą abonentų skaičių 89,6

- bendrą pokalbių srautą 92,8

- vietinių pokalbių pajamas 100,0

- tarpmiestinių pokalbių pajamas 91,0

- tarptautinių pokalbių pajamas 75,0

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



Interneto paslaugų rinka 
(2014 m. IV ketvirtis)

Prieigos tipas Vartotojų 

skaičius (tūkst.)

Pokytis per 

metus (%)

Optinėmis 

linijomis 

478 9,1

Judriojo ryšio 

tinklu 

309 4,3

DSL 170 (3,6)

Belaidžio ryšio 

linijomis

252 46,5

Kabelinių TV 

tinklu  

37 (3,3)

Vietiniu (LAN) 

tinklu 

11 (17,8)

Iš viso 1 257 10,8

„Teo“
43.3%

„Omnitel“
8.1%

„Bitė 
Lietuva“

5.1%
LRTC 
7.1%

„Satgate“
7.7%

Kiti 28.7%

2014 m. IV ketv. pajamų pasiskirstymas pagal 

operatorius

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



Mokamos televizijos paslaugų rinka
(2014 m. IV ketvirtis)

Televizijos 

tipas

Vartotojų 

skaičius (tūkst.)

Pokytis per 

metus (%)

Analoginė 

kabelinė
291 (7,7)

Skaitmeninė 

kabelinė

124 9,2

IPTV 146 22,6

Palydovinė 92 (7,8)

DVB-T 57 (15,9)

MDTV 13 (9,3)

Iš viso 723 (1,0)

„Teo“
25.9%

„Cgates“
17.2%

„Init“ 13.2%

„Viasat“
12.8%

„Balticum 
TV“ 11.6%

Kiti 19.3%

Abonentų pasiskirstymas pagal operatorius

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita



Finansiniai 

rezultatai



Pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas
(mln. litų)
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Pagrindiniai finansų rodikliai

(tūkst. litų) 2014 m. 2013 m. Pokytis (%)

Pajamos 698 450 720 589 (3,1)

Veiklos sąnaudos 429,068 428,306 (0,1)

EBITDA 271 052 292 737 (7,4)

EBITDA marža 38,8% 40,6%

EBITDA, neįskaičiavus 

vienkartinių išlaidų

287 081 297 999 (3,7)

EBITDA marža, neįskaičiavus 

vienkartinių išlaidų

41,1% 41,4%

Veiklos pelnas 146 269 165 083 (11,4)

Veiklos pelno marža 20,9% 22,9%

Grynasis pelnas 131 465 149 151 (11,9)

Pelno marža 18,8% 20,7%

Akcijai tenkantis pelnas

(skaičiuojamas svertinis akcijų 

skaičiaus vidurkis) (litas)

0,178 0,192



Pagrindinių TEO finansų rodiklių dinamika
(mln. litų)
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Pajamos Veiklos sąnaudos EBITDA Grynasis pelnas

2013 m. 2014 m.

0,1%

3,1%

7,4%

11,9%

• 2014 m. vienkartinės išlaidos sudarė 16 mln. litų.



Pajamos
(mln. litų)
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Privatūs klientai Verslo klientai Operatoriai

2013 m. 2014 m.

1,3%

7,0%

2,2%



Pajamos
(mln. litų)
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79
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19

Balso telefonijos
paslaugos

Interneto paslaugos Duomenų
perdavimo ir tinklo

paslaugos

TV paslaugos IT paslaugos Kitos paslaugos

2013 m. 2014 m.

9,1%

3,6%

6,5%

1,5%

15,5%

10,2%



Pajamų struktūra 
(2014 m.)

Balso telefonijos 
paslaugos

Interneto paslaugos

Duomenų 
perdavimo ir su 
tinklu susijusios 

paslaugos

TV paslaugos

IT paslaugos

Kitos paslaugos

40%

3%
11%

9%

11%

26%



Veiklos sąnaudos
(mln. litų)

174 170

85

189

165

75

Prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos Kitos sąnaudos

2013 m. 2014 m.

11,6%

3,2%

• 2014 m. vienkartinės išlaidos sudarė 16 mln. litų.

8,7%



Turtas
(mln. litų)

• Ilgalaikis turtas sudarė 84 % bendro 

turto (2014-12-31)

• Pinigai sudarė 5,9 %

• Naudojamo kapitalo pelningumas: 

15,2 %

• Vidutinė turto grąža: 13,4 %

98 103

225
58

65

68

772

755

2013-12-31 2014-12-31

Ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis turtas

Pinigai ir jų ekvivalentai Kitas trumpalaikis turtas

985

1160



Nuosavybė ir įsipareigojimai
(mln. litų)

• Akcininkų nuosavybė sudarė 84 % 

bendro turto (2014-12-31)

• Paskolų suma sudarė 36 mln. litų

• Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 

22 mln. litų

• Skolos koeficientas: (2,7)%

• Skolos ir nuosavybės koeficientas: 4,2 %

• Nuosavybės pelno norma: 13,8 %

• 2014 m. spalio 20 d. Bendrovės įstatinis 

kapitalas sumažintas 194 mln. litų, 

anuliuojant 194 mln. akcijų ir išmokant 

akcininkams 194 mln. litų

• 2015 m. balandžio 29 d. akcininkai 

nusprendė sumažinti įstatymo numatytą 

rezervą 5,8 mln. eurų (19,3 mln. litų) ir 

perkelti šią sumą į nepaskirstytą pelną

93 125

184 168

78 78

777
583

2013-12-31 2014-12-31

Akcinis kapitalas
Įstatymo numatytas rezervas
Nepaskirstytas pelnas
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai

985

1160



TEO LT, AB nepaskirstytas pelnas ir dividendai 
(mln. litų)

144

161 161
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138
140

155 155

148

137

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Nepaskirstytas pelnas Išmokėtų dividendų suma

• Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą dividendai yra mokami paskirstant patronuojančios įmonės 

paskirstytiną pelną

• Akcininkai nusprendė iš 2014 m. nepaskirstyto pelno 39,8 mln. eurų (137,7 mln. litų) dividendams 

skirti 39,6 mln. eurų (136,8 mln. litų) arba 0,068 euro (0,235 lito) vienai akcijai



Dividendai

0.250

0.210
0.199

0.205
0.192

0.226

0.180

0.200 0.200
0.190

0.235

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.*

Lėšos vienai akcijai dėl kapitalo mažinimo 2014 m. (litais)

Konsoliduotas pelnas vienai akcijai (litais)

Dividendai vienai akcijai (litais)

* 2014 m. pelnas ir dividendai tenkantys sumažintam akcijų skaičiui 



Pinigų srautai

(tūkst. Lt) 2014 m. 2013 m. 

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 248 040 292 177

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (26 423) (166 543)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (308 288) (156 341)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (86 671) (30 707)

• Laisvieji pinigų srautai 2014 m. buvo 2,4 proc. mažesni nei prieš metus

• Per 2014 m. ilgalaikėms investicijoms skirta 103 mln. litų (prieš metus – 154 mln. litų)

• Daugiausia investuota į pagrindinio ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (90,6 mln. litų)

• 5,7 mln. litų investuota į informacinių sistemų plėtrą, 4,6 mln. litų į transportą, 2,6 mln. litų skirta 

kitoms investicijoms

• 2014 m. gegužę Bendrovė išmokėjo 148 mln. litų 2013 m. dividendų (t. y. 0,19 lito dividendų 

vienai akcijai)

• 2014 m. lapkritį Bendrovė išmokėjo 194 mln. litų išmokų dėl įstatinio kapitalo mažinimo 

(t. y. 0,25 lito vienai akcijai)  



Ilgalaikės investicijos
(mln. litų)
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Ilgalaikės investicijos (iš viso) Investicijos į FTTH prieigos tinklą



Akcijos ir 

akcininkai



„Teo“ akcininkai

• „TeliaSonera AB“ (Švedija) yra didžiausias 

TEO LT, AB akcininkas

• 1998 m. „Telia AB“ ir „Sonera Oy“ kartu 

privatizavo 60 proc. bendrovės akcijų

• 1999 m. darbuotojai įsigijo 5 proc. akcijų 

vykstant įmonės privatizavimo procesui

• 2000 m. per viešą akcijų pardavimą 25 proc. 

akcijų parduota privatiems ir instituciniams 

investuotojams

• 2003-2011 m. valstybė kaip kompensaciją 

išdalino Lietuvos piliečiams 10 proc. 

bendrovės akcijų

• 2009 m. „TeliaSonera“ pateikė oficialų 

siūlymą ir įsigijo 5 proc. akcijų

• 2012 m. „TeliaSonera“ padidino turimų akcijų 

skaičių iki 88,15 proc., įsigydama akcijų 

rinkoje ir įgyvendindama oficialų siūlymą

• 2014 m. spalio 24 d. kapitalas buvo 

sumažintas 194 mln. litų ir atitinkamai 

akcijų, suteikiančių balsus akcininkų 

susirinkime, skaičius sumažėjo nuo 

776 817 518 iki 582 613 138

Kapitalo ir 

balsų dalis

„TeliaSonera AB“ 88,15%

Kiti 11,85%

Akcininkai (2014-12-31 duomenys)



„Teo“ akcijos

• Nuo 2000 m. „Teo“ akcijomis prekiaujama 

vertybinių popierių biržoje „Nasdaq OMX 

Vilnius“ (simbolis - TEO1L)

• Nuo 2011 m. sausio „Teo“ akcijos įtrauktos į 

kelių Vokietijos vertybinių popierių biržų 

sąrašus (simbolis - ZWS)

• Akcijų apyvarta 2014 m. sausį–gruodį

„Nasdaq OMX Vilnius“ biržoje: 9,6 mln. akcijų, 

arba 27 mln. litų (7,9 mln. eurų)

• Akcijų kaina „Nasdaq OMX Vilnius“ biržoje:

LTL EUR

2014-01-01 2,666 0,772

Didžiausia 3,625 1,050

Mažiausia 2,417 0,700

2014-12-31 3,422 0,991

1,923

1,610

2,060 2,057
1,994

2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31

Rinkos kapitalizacija (mln. litų)



Prekyba „Teo“ akcijomis vertybinių popierių 

biržoje „Nasdaq OMX Vilnius“ 2014 metais 
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„Teo“ akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos 

„Nasdaq OMX Vilnius“ indeksų palyginimas

Šaltinis: „Nasdaq OMX Vilnius“

• „Teo“ akcijos kaina perskaičiuota, atsižvelgiant į akcijų skaičiaus sumažinimą 25 proc. 

2014 m. spalio 24 dieną



Bendrovės 

valdymas



Valdymo organai

• Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti 

sušauktas per 4 mėnesius po finansinių metų 

pabaigos

• Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 

2015 m. balandžio 29 d.

• Valdybą sudaro 6 nariai renkami 2 metų 

kadencijai

• 2015 m. balandžio 29 d. akcininkai perrinko 

valdybos narius naujai 2 metų kadencijai

• Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3 

valdybos nariai

• Akcininkai 2015 m. Bendrovės nepriklausoma 

audito įmone išrinko UAB „Deloitte Lietuva“ 

• Valdyba renka ir atšaukia generalinį 

direktorių

Generalinis direktorius

Valdyba

Audito komitetas Atlyginimų komitetas

Visuotinis akcininkų susirinkimas



TEO LT, AB valdymo struktūra
Galioja nuo 2015 04 01

VALDYBA

Generalinis 

direktorius

Finansų ir 

strateginio 

planavimo padalinys

Technologijų ir IT 

padalinys

Privačių klientų 

padalinys

Verslo klientų 

padalinys

Verslo vystymo 

vadovas

Personalo

padalinys

Vidaus audito 

padalinys
Teisės reikalų

padalinys

Korporatyvinių reikalų

padalinys

Rizikų valdymo 

padalinys

Procesų padalinys



„Teo“ valdyba

Robert Andersson,
valdybos pirmininkas,
atstovauja „TeliaSonera AB“,
Atlyginimų komiteto pirmininkas 

Tiia Tuovinen,
valdybos narė,
atstovauja „TeliaSonera AB“,
Audito komiteto narė

Inga Skisaker,
nepriklausoma valdybos narė,
Audito komiteto narė

Stefan Block,
valdybos narys,
atstovauja „TeliaSonera AB“,
Audito komiteto pirmininkas

Claes Nycander,
valdybos narys
atstovauja „TeliaSonera AB“,
Atlyginimų komiteto narys

Rolandas Viršilas,
nepriklausomas valdybos narys,
Atlyginimų komiteto narys

• Rolandas Viršilas turi 75 000 „Teo“ akcijų, kiti valdybos nariai „Teo“ akcijų neturi



Vadovų komanda

Kęstutis Šliužas,
(g. 1972 m.), 
Generalinis direktorius

Aleksandras 
Samuchovas,
(g. 1974 m.), 
Verslo klientų vadovas

Nerijus Ivanauskas,
(g. 1970 m.), 
Privačių klientų vadovas 

Andrius Šemeškevičius,
(g. 1976 m.), 
Technologijų ir IT vadovas

Lars Bolin,
(g. 1963 m.), 
Finansų ir strateginio 
planavimo vadovas 

Ramūnas Bagdonas,
(g. 1974 m.), 
Personalo vadovas

Eglė Gudelytė-Harvey,
(g. 1975 m.),
Teisės reikalų vadovė

Antanas Bubnelis,
(g. 1981 m.),
Korporatyvinių reikalų 
vadovas

Giedrė Tarbūnienė,
(g. 1974 m.),
Procesų vadovė

Vytautas Bučinskas,
(g. 1974 m.),
Rizikų valdymo vadovas

Kastytis Kmitas, 
(g. 1958 m.),
Vidaus audito vadovas

• Andrius Šemeškevičius turi 8761, Kastytis Kmitas – 4202 „Teo“ akcijas. 

Kiti vadovai „Teo“ akcijų neturi.



„Teo“ – socialiai 

atsakinga įmonė

• 2005 m. Bendrovė prisijungė prie Jungtinių 

Tautų „Global Compact“ susitarimo

• Nuo 2007 m. „Teo“ kasmet rengia Socialinės 

atsakomybės ataskaitas

• „Teo“ veikia etiškai, sąžiningai ir skaidriai  

rinkos,  aplinkos,  visuomenės ir  darbuotojų 

atžvilgiu

• Savo veikloje „Teo“ naudoja tik pažangiausias 

priemones ir naujausius technologinius 

procesus, atitinkančius visus ekologinius 

standartus ir padedančius mažinti neigiamą 

įtaką aplinkai

• „Teo“ veiklos poveikio prioritetais laiko aktyvią 

veiklą elektroninės erdvės duomenų 

saugumo ir privatumo užtikrinimo, išraiškos 

laisvės, vaikų saugumo internete bei verslo 

skaidrumo ir antikorupcijos srityse



Ačiū už dėmesį


