Informacija apie kandidatus į akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybą

Alvydas Banys

Išsilavinimas,
kvalifikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas,
inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis.
Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis
bendradarbis.

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. liepos AB „Invalda INVL‘‘ – patarėjas
Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius
1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas
1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas

Tiesiogiai: akcijų – 252 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,83 proc.
Turimos AB „INVL Baltic Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 1 230 626 vnt., įstatinio kapitalo
– 37,38 proc., balsų – 38,12 proc.
Farmland“ akcijos
Su kitais „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais balsų dalis iš viso – 62,73 proc.
AB „Invalda INVL“ – valdybos pirmininkas
Dalyvavimas kitų įmonių
UAB „Litagra“ – valdybos narys
veikloje
UTIB „INVL Technology“ – patariamojo komiteto narys

Indrė Mišeikytė
Išsilavinimas,
kvalifikacija

Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros
magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL‘‘ – patarėja
Nuo 2013 m. birželio AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja
Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė
2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė

Turimos AB „INVL Baltic Tiesiogiai: akcijų – 64 450 vnt.; įstatinio kapitalo – 1,96 proc., balsų – 2 proc.
Su kitais „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais balsų dalis iš viso – 62,73 proc.
Farmland“ akcijos
AB „Invalda INVL“ – valdybos narė
Dalyvavimas kitų įmonių
AB „Invalda privatus kapitalas‘‘ – valdybos narė
veikloje
UTIB „INVL Technology“ – patariamojo komiteto narė

Pabaiga kitame puslapyje
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Atkelta iš ankstesnio puslapio

Darius Šulnis
Išsilavinimas,
kvalifikacija

Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA).
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Darbo patirtis

2006 – 2011 m. AB „Invalda“ prezidentas. 2011 – 2013 m. AB „Invalda“ patarėjas.
Nuo 2013 m. gegužės mėn. perrinktas AB „Invalda INVL“ prezidentu.
2002 – 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB „Inreal
valdymas“) – direktorius.
1994 – 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ – direktorius.

Tiesiogiai: akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0 proc. Kartu su susijusia įmone
Turimos AB „INVL Baltic „Lucrum investicija“: akcijų – 664 310 vnt., įstatinio kapitalo – 20,18 proc., balsų
(įskaitant atpirkimo sandoriu perleistų akcijų suteikiamus balsus) – 22,61 proc. Su
Farmland“ akcijos
kitais „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais balsų dalis iš viso – 62,73 proc.
AB „Invalda INVL“ – valdybos narys, prezidentas
Nuo 2015 m. UAB „INVL Asset Management“ valdybos pirmininkas (iki 2017 m. spalio
mėn. užėmė generalinio direktoriaus pareigas).
UAB „Litagra“ – valdybos narys
Dalyvavimas kitų įmonių
IPAS „INVL Asset Management“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (iki 2018 m. kovo
veikloje
12 d.)
AS „INVL atklātajs pensiju fonds“ (Latvija) – Stebėtojų tarybos narys (iki 2018 m.
kovo 12 d.)
AB „Šiaulių bankas“ – Stebėtojų tarybos narys
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