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Bendroves strategijoje buvo numatyta, kad 2015
uZdaviniai:

-

2016 metais bus igyvendinti sekantys strateginiai

1. Nebaigto statyti prekybos ir paslaugq komplekso (turto), adresu Siauliq g. 30,

Kaune
pardavimas.
Atlikti darbai:
Buvo sudaryta sutartis su UAB ,,Ober-haus" del atstovavimo parduodant bendroves turt4. Per
sutarties galiojimo laikotarpi nuo 2015 10 07 d. iki 2016 04 01 d. UAB ,,Ober-haus" pirkejo
bendroves turtui nesurado ir atsisake pratgsti sutarti.
Viesinant Sio turto pardavim4 buvo paskelbta informacrla ant parduodamo pastato ir per
Ziniasklaidos priemones,,Kauno diena" ir,,Verslo Zinios".
Buvo vykdomos derybos del turto pardavimo su UAB ,,LIDL Lietuva". UAB ,,LIDL Lietuvaoo
valdybai nepatvirtinus turto isigijimo, derybos nutruko.
AtsiZvelgiant i tai, kad parduodamas bendrovds turtas yra specifinis, dideles apimties ir vertes,
todel jo pardavimas nera greitai igyvendinamas.
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2.

Suformuoti apie 6520 kv.m Zemes sklyp4, adresu M.K. iiurlionio g.258, Kaune, turgavietes
rekonstrukcij ai vykd1.ti.
Atlikti darbai:
Kauno S[ ,,Kauno planas" parenge turgavietes M.K. Ciurlionio g.258, Kaune, apie 6520 kv.
m. Zemds sklypo formuojamo sklypo schem4 (plan4).
Buvo pateiktas praSymas Kauno miesto savivaldybes administracijai del apie 6520 kv.m Zemes
sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, adtesu M.K. Ciurlionio g. 25B, Kaune, parengimo.
Buvo gautas Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus atsakymas, kad bendroves
pra5ymo organizuoti 6520 kv.m. Zemes sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Kauno
miesto savivaldybes administracija patenkinti negali, nes prie bendroves valdomq pastatq M.
K. Ciurlionio g.258, Kaune, Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 09
24 d. isakymu Nr. A-2794 ,,Del Zemes sklypo prie pastatrl M. K. iiurlionio g. 258, Kaune,
formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo" jau yra patvirtintas Zemes sklypo prie pastatq
M. K. diurlionio g. 258, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo numatyta
suformuoti tik 185 kv.m. Zemes sklyp4.
Buvo konsultuotasi su Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ir bendroves
akcininkais del kitq galimybiq suformuoti turgavietei M.K.iiurlionio g. 25B, Kaune, Zemds
sklyp4 ir buvo sutarta, kad Kauno miesto savivaldybes administracija inicijuos turgavietes
Zemes sklypo suformavim4 prie turgaus aik5tes, esandios M.K.Ciurlionio g. 25B, Kaune, kuri
kartu su turgaus aik5te perduos bendrovei kaip turtini ina54 didinant bendroves istatinikapital4.

a

Sudaryti susitarimus su partneriais del bendrq pastangq i5vystant rajono infrastruktur4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas nesuformuotas,
turgavietes rekonstrukcijos projektas neparengtas, todel , neatlikus Siq minetq pirminiq darbq,
derybos su partneriais del bendry pastangq i5vystant rajono infrastrukturq yta atidetos
velesniam laikotarpiui.
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