LTETUVoS RESpUBLIKoS

UAB,,PaneveZio veislininkyste"

Znuns [lxro MrNrsrERrJA

2020-10-21

Nr.

2D-3178(12.1628)

Nr.

DEL N,q.STO DqL VALSTYBES T.UXNStTq, SUSIJUSIV SU UAB
VEISLININI{YSTE"

Siuo ra5tu del valstybes llkesdiq (toliau

- Ministerija).ltkesdiai del UAB ,,PaneveZio

-

,,TANEVEZIO

Ra5tas) pateikiami Zemes Dkio ministerijos (toliau

veislininkyste" (toliau - Bendrove) veiklos krypdiq,
Bendrovei keliamq tikslq ir veiklos principq. L[kesdiai formuojami 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal
poreiki RaStas gali bDti atnaujinamas. RaStas turetq tapti pagrindu rengiant ir perZilrint Bendroves
strategij4, Sis Ra5tas nera teisinis ipareigojimas ir ya skirtas Bendroves ir Ministerijos
bendradarbi avimui skatinti,
Siuo RaStu Ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo iSplesti Bendrovds ar jos valdymo orgaml
teisiq ar pareigq. Bendrove ir jos valdymo organai visq pirma privalo vadovautis galiojandiais teises
aktais, Bendroves istatais ir kitais Bendroves akcininko priimtais sprendimais, gerqja Bendroves
valdymo praktika ir prisiimti atsakomybg uZ priimtus sprendimus. {gyvendindami Siame Ra5te

nurodytus Ministerijos lDkesdius, Bendroves valdymo organai privalo vadovautis protingumo,
skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.
Bendrovds veiklos sritys
Bendroves pagrindine veikla- [kiniq gyvDm+ surinkimo ir karantinavimo paslaugos, Lietuvos
trkininkq iSaugintq veisliniq g) /Uml pardavimo tarpininkavimas, patalpq nuoma, aukcionq, parodq ir
mugiq organizavimas.
Bendrovei keliamas veiklos tikslas - siekti verslo verlds augimo ir dividendq pajamingumo.
Veiklos lrrkesiiai ir vertinimas
Zemes flkio ministerija, kaip Bendroves akcijq valdytoja, tikisi, kad Bendrove veikl4 vystys
Siomis klyptimis:
Nauda akcininkui. Bendroves vidutine nuosavo kapitalo g4Za turi buti ne maZesnd nei
Vyriausybes nustatytas rodiklis,
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Dividendai turi bDti mokami ne maZesni nei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatyt4 dividendq skyrimo tvark4, kurioje jq dydis yra susietas su nuosavo kapitalo gr4i.os rodikliu
(ROE).

Efektyvumas ir infras.trukttiros atnaujinimas. Bendrove turi efektyvinti veikl4, optimaliai
paskirstyti turimus i5teklius valdant rizikas, spardiau priimant sprendimus, gerinti teikiamq paslaugq
kokybg, uZtikrinti kokybiSk4 procesq valdyb4 ir maLinti veiklos s4naudas. Pasirinkimas vykdyi
investicijas turi bUti pagristas ir atliekamas ivertinus susijusias rizikas.
Skaidrumas ir rizikq valdymas. Bendrove turi uZtikrinti, kad viesai bfltq skelbiama visa
teises aktais nustatyta informacija. Bendroveje turi b[ti idiegtos korupcijos prevencijos ir rizikq
valdymo priemones.
Socialind atsakomyb0. Bendrove turi uZtikrinti darbuotojams s4Zining4 ir rinkos s4lygas
atitinkanti darbo uZmokesti ir aplink4. Bendrovd savo veikloje turi taikyti darnumo praktikas ir jas
atskleisti metiniame prane5ime; taip pat i Bendroves strategij4 turetq b[ti integruoti darnaus
vystymosi principai aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu aspektu, kiek to reikalauja teises aktai.
Ministerija tikisi, kad vaistybeje kilus ekstremalioms situacijorrs ar kitoms nenumatytoms
aplinkybems, darandioms reik5ming4 poveiki visuomends gerovei ir saugumui, Bendrove bus
socialiai atsakinga ir ie5kos galimybiq prisideti prie valstybes veiksmq kovojant su Siq situacijq ir
aplinkybiq padariniais.
Geroji valdysena. Bendrove, atsiZvelgdama i V5{ ,,Stebesenos ir prognoziq agentflra"
teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti, turi uZtikrinti efektyvi4 ir geriausi4 valdymo praktik4
atitinkantf valdym4 ir siekti, kad Valstybes valdomq imoniq gerojo vald),rno indekso vertinimo
metinese ataskaitose Bendrove butq vertinama ne Zemesniu kaip A ivertinimu, Taip pat Bendrove
privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis
ir gerosiomis praktikomis.
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Bendroves vadovas turi uztikdnti, kad duomenys brltq rengiami ir teikiami Zemes ukio
ministerijai vadovaujantis Valstybes valdomq imoniq duomenq teikimo taisyklemis ir Valstybes
valdomq imoniq duomenq teikimo grafiku, patvirtintu Zemes flkio ministro 2076 m. spalio 27 d.

isakynu Nr. 3D-632 ,,Del Valstybes valdomq imoniq duomenq teikimo".
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