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Sakalas Gorodeckis. Senąjį Vilnių puola hienos: http://alkas.lt/…/sgorodeckis-senaji-vilniu-puola-hienos-…/. Pasirodo, mano buto likvidumą
vertino rimta kompanija:
"Jau pačiame „Lords LB“ branduolyje žydi ne tik Mindaugas Marcinkevičius,
kukliai įvardintas tik konsultantu, bet ir „Investicijų direktorius“, Valdemaro
Tomaševskio partijos veikėjas, buvęs LR energetikos ministras Jaroslavas
Neverovičius (nepamirškime ir tomaševskininkų koalicijos su R. Šimašiaus
liberalais Vilniaus savivaldybėje!).
Negana to, viešuosius sindikato ryšius gina firma, komunikacijos agentūra
„Bosanova“ (nereikia susipainioti skambesyje su dr. J. Basanavičiaus
paminklu), o čia juk ir „MG Baltic“, ir šiaip liberalų sąjūdžio nekaltas
palaikymas."
Prie šitų Sakalo pastebėjimų dar pridurčiau vieną "fondų valdytoją" – iš
"Vilniaus vandenų" į "Lords LB" išėjusį Aidą Ignatavičių, kurį teko minėti štai
tokiame kontekste:
"Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ stebėtojų
tarybos narius, prašydamas įvertinti du šiai įmonei, kurios pagrindinis
akcininkas yra Vilniaus m. savivaldybė, galimai nuostolingus veiksmus:
Vilniaus centre esančių Pociejų rūmų pardavimą vieninteliam aukciono
dalyviui už pradinę 3,9 mln. eurų kainą ir 27 tūkst. eurų premijos skyrimą
generaliniam direktoriui Aidui Ignatavičiui. Be to, paprašyta išsiaiškinti ir
priimti sprendimus dėl viešai paskelbtos informacijos apie galimus viešųjų ir
privačių interesų konfliktus, o būtent, kad įmonės valdybos pirmininką Darių
Nedzinską ir kitus valdybos narius, priėmusius sprendimą dėl premijos
skyrimo A. Ignatavičiui, su juo sieja asmeninės pažintys, artimi draugystės ir
buvę verslo ryšiai, siekiantys LEO LT laikus. (...)

Patvirtinti draugą

Альберт Капусто
5 bendri draugai
Patvirtinti draugą

Eunice Ailena
Mantas Dumbrauskas yra bendras (-a)
draugas (-ė).
Patvirtinti draugą

Lietuvių · English (US) · Русский ·
Español · Português (Brasil)

Privatumas · Sąlygos · Reklama · „AdChoices“
· Slapukai · Daugiau
Facebook © 2018

(...) Seimo narys N. Puteikis taip pat prašo paaiškinti, ar UAB „Vilniaus
vandenys“ stebėtojų tarybą tenkina tai, kad šios įmonės generaliniu
direktoriumi nuo 2016 m. pradžios dirbančiam Aidui Ignatavičiui „Vilniaus
vandenų“ valdyba skyrė 27 tūkstančių eurų premiją, apie kurią paskelbta
didelį rezonansą sukėlusiame žurnalistės Vilmos Danauskienės straipsnyje
„Vilniaus vandenų vadovui įmonės valdyba skyrė 27 tūkst. eurų premiją“,
publikuotame 2017 m. balandžio 8 d. interneto portale „Delfi.lt“
(http://www.delfi.lt/…/vilniaus-vandenu-vadovui-imones-valdy…), ir ar
stebėtojų taryba pritaria šiame straipsnyje pacituotam UAB „Vilniaus
vandenys“ valdybos pirmininko Dariaus Nedzinsko aiškinimui, jog premija
skirta už ypač gerus 2016 m. veiklos rezultatus ir galėtų būti didesnė.
Be to, UAB „Vilniaus vandenys“ stebėtojų tarybos paprašyta išsiaiškinti,
įvertinti ir priimti sprendimus dėl nurodytame straipsnyje paskelbtos
informacijos apie galimus viešųjų ir privačių interesų konfliktus, o būtent, kad
už premijos skyrimą Aidui Ignatavičiui balsavusius UAB „Vilniaus vandenys“
valdybos narius su juo sieja asmeninės pažintys, artimi draugystės ir buvę
verslo ryšiai, pvz., valdybos pirmininkas D. Nedzinskas ir A. Ignatavičius
dirbo energetikos įmonių, dalyvavusių kuriant LEO LT projektą, kuris dažnai
vertinamas kaip valstybinio masto afera, vadovais." (čia visas pranešimas:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show…)
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Rugpjūčio 1 d. staiga sužinojome apie UAB
„Orkela“, kuri priklauso „Lords LB Asset
Management“, ieškinį visuomenės veikėjai,…
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