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Uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir 
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DĖL  VALSTYBĖS  LŪKESČIŲ,  SUSIJUSIŲ  SU  UŽDARĄJA  AKCINE  BENDROVE
LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRU „LITEXPO“

Šiuo  raštu  dėl  valstybės  lūkesčių  (toliau  –  Raštas)  pateikiami  Lietuvos  Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir
kongresų  centro  „Litexpo“  (toliau  –  Bendrovė,  „Litexpo“)  veiklos  krypčių,  tikslų  ir  principų.
Lūkesčiai  formuluojami  4  (ketverių)  metų  laikotarpiui,  tačiau  pagal  poreikį  Raštas  gali  būti
atnaujinamas. 

Raštas  turėtų  būti  laikomas  pagrindu rengiant  ir  peržiūrint  Bendrovės strategiją,  taip  pat
metinius Bendrovės veiklos planus.

Šiuo Raštu Ekonomikos ir inovacijų ministerija nesiekia apriboti ar išplėsti Bendrovės ar jos
valdymo organų teisių ar pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai, visų pirma, privalo vadovautis
galiojančiais  teisės  aktais,  Bendrovės  įstatais,  kitais  Bendrovės akcininkų priimtais  sprendimais,
gerąja įmonių valdymo praktika ir prisiimti  atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami
Rašte  išdėstytus  Ekonomikos  ir  inovacijų  ministerijos  lūkesčius,  Bendrovės  valdymo  organai
privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Siūlome,  kad  Bendrovė  Rašte  išdėstytus  lūkesčius  mutatis  mutandis taikytų  pavaldžiose
(dukterinėse) bendrovėse ir paskesnių eilių pavaldžiose (dukterinėse) bendrovėse.

BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS IR KRYPTYS

„Litexpo“  pagrindinės  veiklos  sritys  yra  parodų,  mugių,  kongresų,  konferencijų  ir  kitų
renginių  organizavimas,  parodinių  salių  bei  įrangos  nuoma  ir  su  šia  veikla  susijusios  kitos
paslaugos.

Bendrovė taip pat gali užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės
aktams.

Bendrovės kryptys 2021–2024 m. laikotarpiu orientuotos į tvarų, technologiškai pažangų,
inovatyvų „Litexpo“ veiklos vykdymą ir socialiai  atsakingą ilgalaikės vertės valstybei didinimą.
Ekonomikos  ir  inovacijų  ministerija  tikisi,  kad  valstybės  valdoma  Bendrovė  veiklą  vykdys
vadovaudamasi aukščiausiais skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartais.

„Litexpo“  misija –  organizuoti  verslo  mainus  skatinančius  ir  visuomenę  įtraukiančius
renginius, būti socialiai atsakingu ir inovatyviu lyderiu, užtikrinančiu ilgalaikę grąžą akcininkui.

„Litexpo“ vizija – technologiškai pažangi, universali,  naujo formato parodų bei renginių
vieta, kurioje vyksta verslo bendradarbiavimas ir vystosi partnerystės.
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VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad Bendrovė sieks būti modernia ir inovatyvia
parodų  ir  renginių  organizatore,  kuri,  nepaisant  COVID-19  pandemijos  sukeltų  pasekmių
Bendrovės finansinei padėčiai ir pagrindinei veiklai, užtikrins veiklos tęstinumą ir 2024 m. pasieks
iki pandemijos buvusius finansinius rezultatus. 

Bendrovė turi ieškoti galimybių ir idėjų, padėsiančių įvykdyti keliamus tikslus, informuoti
akcininkus apie galimą jų įsitraukimą ir įtaką tikslų pasiekimui. 

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI

Ilgalaikė nauda akcininkui
Kadangi  Bendrovė  dėl  prasidėjusios  COVID-19  pandemijos  ir  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  sprendimo  įvesti  karantiną  šalyje  2020  m.  negalėjo  vykdyti  veiklos  (organizuoti
parodų ir renginių, nuomoti patalpų konferencijoms ir teikti kitų paslaugų) ir negavo 5 mln. Eur
planuotų pajamų, privalėjo skolintis iš banko ir imtis griežtų kaštų taupymo veiksmų, akcininkas
tikisi,  jog  2021–2024  m.  Bendrovės  veiklai  stabilizavusis,  „Litexpo“  vėl  nuosekliai  augs  ir
laipsniškai didins grąžą akcininkui. 

Siūlytume Bendrovės valdybai 2024 m. nustatyti siekiamą nuosavo kapitalo grąžą (ROE) ne
mažesnę kaip 6,4 proc., o grynojo pelno maržą – ne mažesnę kaip 11,1 proc. Numatydama siekiamą
kapitalo struktūrą, Bendrovė turėtų konsultuotis su VšĮ Valdymo koordinavimo centru.

Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas
Bendrovė  turėtų  užtikrinti  valstybinės  svarbos  renginių  organizavimo,  aptarnavimo  ir

susijusių paslaugų teikimą.

Pažangi bendrovė
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – „Litexpo“ turėtų taikyti

pažangiausius  technologinius  sprendimus  renginiams  organizuoti:  parodų  stendų  ekspozicijų
architektūriniams projektams kurti, vidaus ir lauko infrastruktūros projektams įgyvendinti. Tikimės,
kad, priimdama sprendimą dėl vykdytinų investicijų projektų, Bendrovė atliks išsamią ekonominę
socialinę analizę.

Efektyvi veikla
Bendrovė  savo  veikloje  turi  vadovautis  geriausia  valdysenos  praktika,  atsižvelgti  į

VšĮ Valdymo  koordinavimo  centro  teikiamas  rekomendacijas  valdysenai  gerinti  ir  siekti,  kad
Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose Bendrovė būtų
vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu.

Skaidrumas
Bendrovė  turi  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  patvirtintomis  Skaidrumo

gairėmis ir savo veikloje taikyti aukščiausius skaidrumo standartus. Be to, vykdydama veiklą, turi
proaktyviai  naudoti  korupcijos prevencijos  ir  rizikos valdymo priemones,  o viešuosius pirkimus
atlikti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Socialinė atsakomybė
Bendrovė  turi  vykdyti  socialiai  atsakingą  veiklą,  siekdama  ne  tik  užtikrinti  savo

darbuotojams  sąžiningą  ir  rinkos  sąlygas  atitinkantį  darbo  užmokestį  ir  aplinką,  bet  ir  kitose
socialinės atsakomybės srityse. 

Taip pat „Litexpo“ turėtų prisidėti prie iniciatyvų ir projektų, padedančių kovoti su COVID-
19 pandemija ar kitais globaliais iššūkiais.
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ATSKAITOMYBĖ

Vadovaudamiesi  galiojančiais  teisės  aktais,  Bendrovės  valdymo  organai  ir  vadovas  turi
reguliariai palaikyti ryšius su pagrindine akcininke – Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir teikti jai
Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių pranešimų, finansinių ataskaitų rinkinių, auditoriaus išvadų ir
finansinių ataskaitų audito ataskaitų, valdybos pasiūlymų visuotiniams akcininkų susirinkimams ar
atsiliepimų,  kitų  Bendrovės  dokumentų,  kurie  turi  būti  vieši  pagal  įstatymus,  taip  pat  kitų
Bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas, valdybos posėdžių protokolus ir su jais susijusią
medžiagą,  Bendrovės strategiją,  informaciją  apie esminius įvykius ir esamas ar prognozuojamas
rizikas bei kitą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašomą informaciją, pristatyti metinį biudžetą
ir pasiektus rezultatus.

Bendrovės valdyba turi veikti nepriklausomai, bet Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi,
kad Bendrovės valdyba ir  vadovas,  vadovaudamiesi  protingumo principu ir  gerosios valdysenos
praktika, iš anksto informuos pagrindinį akcininką apie:

- Bendrovės vadovo pasikeitimą;
- potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
- potencialius teisminius ginčus;
- galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
- didelio masto darbuotojų atleidimą;
- planuojamą stambų įsigijimą ar pardavimą;
- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ir valstybės saugumui;
- pranešimus  spaudai,  dėl  kurių  gali  prireikti  Ekonomikos  ir  inovacijų  ministerijos

komentaro;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- planuojamą paramos teikimą;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                Aušrinė Armonaitė
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