Pranešimas spaudai
Vilnius, 2011 m. gruodžio 12 d.

SEB bankas toliau tęsia bendradarbiavimą su „Aprangos“ grupe

SEB bankas ir toliau teiks finansavimą „Aprangos“ grupei, kuri galės naudotis banko suteiktu 60
mln. litų kredito limitu. Apyvartinėms lėšoms finansuoti skirto kredito limito naudojimo terminas
pratęstas iki 2012 m. lapkričio 30 dienos.
„Makroekonomikos aplinka Lietuvoje yra tvaresnė negu prieš metus ir mažmeninės prekybos rinka
šiais metais jau rodo stabilius atsigavimo ženklus, šio sektoriaus įmonės drąsiau planuoja savo plėtrą
ir kitas investicijas. Padėdami įgyvendinti šiuos planus, mes ne tik stipriname partnerystę, bet ir
galime padėti įmonėms siekti dar geresnių veiklos rezultatų“, – sakė SEB banko prezidento
pavaduotojas, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius Aivaras Čičelis.
Pasak „Aprangos“ grupės generalinio direktoriaus Rimanto Pervenecko, „Aprangos“ grupė ekonominės
krizės metais įgijo naujos patirties, prisitaikė prie kintančių ekonominės aplinkos sąlygų ir dar labiau
sustiprėjo.
„Finansinė grupės padėtis šiuo metu yra kaip niekada tvirta, tačiau atsigaunant vartojimo rinkoms
susitarimas su SEB banku dėl tolesnio bendradarbiavimo sudaro palankesnes sąlygas efektyviai grupės
veiklai, tinklo plėtrai ir naujoms verslo galimybėms“, – sakė R. Perveneckas.
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Apie SEB grupę
SEB yra pirmaujanti Šiaurės šalių finansinių paslaugų grupė. Būdamas ilgalaikių ryšių su klientais banku, Švedijoje ir Baltijos
šalyse SEB konsultuoja klientus finansų klausimais ir teikia jiems universalias finansines paslaugas. SEB grupei priklausančių
bankų Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Vokietijoje pagrindinės veiklos sritys yra verslo ir investicinės bankininkystės
paslaugos verslo klientams ir institucijoms. SEB grupėje dirba apie 17 tūkst. darbuotojų. Išsamiau apie SEB skaitykite
www.sebgroup.com.
Apie „Aprangos“ grupę
„Aprangos“ grupė – drabužių mažmeninės prekybos rinkos lyderė Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šiuo metu „Aprangos“ grupė
Baltijos šalyse valdo 121 parduotuvių tinklą: 78 Lietuvoje, 32 Latvijoje ir 11 Estijoje. 2011 m. sausio–lapkričio mėnesiais
„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) buvo 385,9 mln. litų (111,8 mln. eurų). „Aprangos“ akcijos
kotiruojamos vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius” Baltijos oficialiame prekybos sąraše.
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