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TOMAS BUBINAS   

kandidatuoja į nepriklausomus  
valdybos narius 

 

Išsilavinimas, kvalifikacija 2004 - 2005 m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras. 
1997 - 2000 m. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered 
Certified Accountants, ACCA ) narys. 
1997 m. Lietuvos atestuotasis auditorius. 
1988 - 1993 m. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras. 
 

Turimos „Invalda INVL‘ 
akcijos 

- 

Darbo patirtis 2013 - 2022 m. Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ - vykdomasis direktorius. 
2010 - 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ - vyresnysis direktorius. 
2004 - 2010 m. „Teva Pharmaceuticals“ finansų vadovas Baltijos šalims.  
2001 - 2004 m. „Sicor Biotech“ finansų direktorius. 
1999 - 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ - vyresnysis vadybininkas. 
1994 - 1999 m. „Coopers & Lybrand“ - vyresnysis auditorius, vadybininkas. 
 

Dalyvavimas kitų įmonių 
valdyme 

- 

Papildoma informacija Kandidatas yra „Invalda INVL“ audito komiteto narys. 
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ALVYDAS BANYS   

 

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

Turimos „Invalda INVL‘ 
akcijos 

Tiesiogiai: akcijų – 910 875 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 7,60 proc.  
Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4 009 071  vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 
33,47 proc.  
Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 87,11 proc. 
 

Darbo patirtis Nuo 2007 m. UAB „LJB investments“ – direktorius. 
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius. 
Nuo 2013 m. liepos AB „Invalda INVL“ – vyresnysis patarėjas. 
1996 - 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas. 
1996 - 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas. 
 

Dalyvavimas kitų įmonių 
valdyme 

AB „Invalda INVL“  valdybos pirmininkas. 
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicinio 
komiteto narys. 
AB „INVL Baltic Farmland” valdybos pirmininkas. 
UAB „Litagra” valdybos narys.  
UAB „LJB investments“ direktorius. 
UAB „LJB property“ direktorius. 
 

Papildoma informacija Kandidatas yra „Invalda INVL“ valdybos pirmininkas iki 2022 m. vyksiančio bendrovės eilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo. 
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INDRĖ MIŠEIKYTĖ  

 

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

Turimos „Invalda INVL‘ 
akcijos 

Tiesiogiai akcijų – 236 867 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,98 proc. 
Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 87,11 proc. 
 

Darbo patirtis Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL‘‘ – patarėja. 
2013 - 2019 m. AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja. 
2002 - 2019 UAB „Inreal valdymas“ – architektė. 
2000 - 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė. 
 

Dalyvavimas kitų įmonių 
valdyme 

AB „Invalda INVL“ patarėja. 
AB „INVL Baltic Farmland” valdybos narė. 
SUTPKIB „INVL Technology“ stebėtojų tarybos narė. 
 

Papildoma informacija Kandidatės yra „Invalda INVL“ valdybos narė iki 2022 m. vyksiančio bendrovės eilinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo. 
 

 

 

 


