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Bendroves strategijoje buvo numatyta, kad 2018-2020 metais bus igyvendinti sekantys strateginiai
uZdaviniai:

1. Nebaigto statyti prekybos ir paslaugg komplekso (turto), adresu Siauliq g. 30, Kaune
pardavimas.

- Vie5inant Sio turto pardavim4 buvo skelbiama informacija ant parduodamo pastato ir
skleidZiant inform acij 4 tarp turto vy stytoj q.

- Nebaigtas statyti prekybos ir paslaugq kompleksas buvo pristatytas UAB ,,Zers", kurie
po pristatym o paLadejo ivertinti galimybes ir informuoti apie savo sprendim4.
Taip pat kompanija UAB ,,Newsec" parenge ir pristate UAB ,,Stoties turguso'
administracijai ir valdybai prekybos ir paslaugq komplekso pardavimo projekto
potencial4.

- Tredi4 ketvirti nebaigtas statyti prekybos ir paslaugq kompleksas buvo pristatytas
didZiausiai Kinq statybos kompanijai ,,Tianjin Construction Engineering Group", kurie
po pristatymo paZadejo ivertinti galimybes ir informuoti apie savo sprendim4.

- Per Siuos metus prekybos ir paslaugq komplekso, adresu Siauliq g. 30, Kaunas parduoti
nepavyko.

;. Suformuoti apie 5537 kv. m. Zemds sklypq prie turgaus aik5t6s, adresu M. K. iiurlionio g.
25B, Kaune, turgavietds rekonstrukcijai vykdyti.
UAB ,,Stoties turgus" Ziniomis Zemes sklypas, adresu M. K. diurlionio g.258, Kaunas, jau yra
suformuotas, bet kol kas neperduotas bendrovei.

Suprojektuoti turgavietg ir gauti statybos leidim4.
AtsiZvelgiantitai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas neperduotas, todel
ir turgavietes rekonstrukcij os proj ektas neparengtas, statybos leidimas negautas.

Atlikti statybos darbus.
Statybos darbai nepradeti.

Sudaryti susitarimus su partneriais d6l bendrq pastangq i5lystant rajono infrastruktur4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas neperduotas,
turgavietes rekonstrukcijos projektas neparengtas, todel neatlikus Siq minetq pirminiq darbq,
derybos su partneriais del bendrq pastangq i5vystant rajono infrastruktiirq yra atidetos
velesniam laikotarpiui.
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