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 PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
 
 Karise, Danija, 2017 m. vasario 10 d. 
 
 
 „Danish Agro“ prekiaus „CLAAS“ produktais Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
 
Vasario 10 d. „Danish Agro“, valdanti „Baltic Agro“ įmones Baltijos šalyse,  pasirašė sutartį su Suomijos 
grupe „Kesko“ dėl  jos trijų technikos pardavimo bendrovių AS „Konekesko Eesti“, SIA „Konekesko Latvija“ ir 
UAB „Konekesko Lietuva“ 45% akcijų pirkimo. Šios trys bendrovės prekiauja žemės ūkio technika, bei yra 
išskirtinės „CLAAS“ technikos atstovės Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Be to, šis sandoris suteikia „Danish 
Agro“ galimybę iki 2020 metų pabaigos įsigyti „Kesko“ technikos pardavimo verslą Suomijoje. „Kesko“ taip 
pat yra ir išskirtinė „CLAAS“ atstovė Suomijoje.   
 
Šiose trijose Baltijos šalių bendrovėse dirba apie 200 žmonių, jos turi iš viso 13 padalinių, įskaitant 
atsarginių dalių sandėlius ir aptarnavimo infrastruktūrą. Bendroji apyvarta sudaro apie 130 milijonų eurų 
per metus. Visos trys bendrovės yra sėkmingos, pelningos ir gerai valdomos.   
 
Christianas Junkeris, „Danish Agro“ Grupės generalinis direktorius, mato reikšmingą šio sandorio 
potencialą: 
 
„Esu labai patenkintas šiuo sandoriu su „Kesko“, kuris reikš, jog „Danish Agro“ dabar atstovaus „CLAAS“ 
parduodamą žemės ūkio techniką visose šešiose Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Mes jau džiaugiamės 
turimais puikiais ir patikimais santykiais su „CLAAS“, bei matome didelį potencialą jų praplėtimui keliose 
kitose šalyse. „Danish Agro“ grupė, valdanti „Baltic Agro“ įmones,  yra tradicinio žemės ūkio verslo rinkos 
lyderė Baltijos šalyse, o šių įmonių metinė apyvarta sudaro apie 500 milijonų eurų. Šios trys žemės ūkio 
technikos pardavimo bendrovės, į kurias dabar investavome, taip pat yra savo srities rinkos lyderės  savo 
šalyse. Mes įgauname labai tvirtą padėtį rinkoje kaip Baltijos šalių ūkininkų partnerė," teigia C. Junkeris.  
 
„Danish Agro“ sandoryje su „Kesko“ numatoma galimybė įsigyti likusius 55% akcijų iki 2019 m. sausio 
pabaigos.  
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Faktai apie „Danish Agro“ grupę  
„Danish Agro“ grupę sudaro keletas žemės ūkio ir pramonės sektoriaus bendrovių Danijoje ir užsienyje. Visos jos turi bendrą tikslą: prisidėti prie 
pridėtinę vertę suteikiančių sprendimų kūrimo savo atskirose srityse, glaudžiai bendradarbiaujant su klientais.  Grupės pagrindinė veikla apima 
pašarų mišinių, sudėtinių dalių ir vitaminų mišinių, trąšų, augalų apsaugos produktų, sėklų ir elektros energijos pardavimą, o taip pat žemės ūkio 
kultūrų supirkimą iš ūkininkų. Be to, grupė yra kelių garsių žemės ūkio technikos gamintojų produktų platintoja ir turi platų laisvalaikio pomėgių 
prekių mažmeninių parduotuvių tinklą. „Danish Agro“ grupėje dirba apie 5000 darbuotojų, o numatoma 2017 m. apyvarta sudaro 4,3 milijardo eurų.  


