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Imlitex Holdings: Apie mus

Žaliavų tiekimo lyderis Rytų Europoje

Imlitex Holdings – labiausiai diversifikuota žaliavų tiekimo įmonių grupė Rytų Europoje

 Įsteigta 1994 – daugiau nei 25 metai tarptautinės prekybos patirties

 Pagrindinė būstinė Kaune, Lietuvoje

 Atstovybės Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje1, Vengrijoje ir Rumunijoje

 Kompanija specializuojasi žaliavų tiekimo srityje

 Diversifikuotas verslas, susidedantis iš 9 pagrindinių segmentų: agro, biokuro, maisto, pramonės, tekstilės, 

energetikos, plastikų, pakuotės ir paslaugų centro

 48 pasaulio šalyse esantys prekybos agentai

 500 darbuotojų (konsoliduota)

 Daugiau nei 4 000 produktų in 5 000 klientų

 Verslo santykiai vystomi 70 pasaulio šalių

 Viena iš TOP 20 Lietuvos įmonių



Globalus partneris su 

regionine patirtimi

Imlitex Holdings: Pasaulinis tiekimas ir regioninė distribucija 

Verslo modelis ir prieiga prie plataus klientų rato

Eksporto šalys (Europa)

Būstinė

Tiekimas 

iš viso 

pasaulio

Regioninė 

distribucija

 Mes turime patikimus partnerius ir tiekimo šaltinius 

visame pasaulyje, bei stiprią regioninę distribucijos 

patirtį

 Bendradarbiaujame su partneriais iš 70 pasaulio

šalių, ir pardavinėjame savo produktus beveik visoje 

Europoje

 Esame strategiškai įsikūrę Baltijos šalyse, netoli 

Lenkijos, Skandinavijos ir NVS – regionų, kuriuose 

yra daug augimo galimybių



Imlitex Holdings: Verslo modelis

Nauda  tiekėjui

Platus klientų tinklas

Rinkos informacija

Techninės žinios

Patikimas 
atstovavimas

Partneryste paremtas 
verslas

Abipusis atstovavimas

Asortimentas

Rinkos žinios

Logistika, transportas 
ir infrastruktūra

Aptarnavimas ir 
finansavimas

Patikimas įvaizdis

Nauda klientui

Platus asortimentas

Rinkos informacija

Techninės žinios

Patikimumas ir 
operatyvumas

Vietinė pardavimų 
komanda

Finansavimas

2 000 

TIEKĖJŲ

4 000 

PRODUKTŲ

5 000 

KLIENTŲ



Pagrindinės kategorijos: Biokuras, 

biomasė ir iškastinis kuras

Partneriai: Eva Calor, Kioto Solar, 

Varmebaronen, Sunny Pellets,

Litbioma

Pagrindinės kategorijos: Grūdai, 

pašarinės žaliavos, trąšos, dyzelinas, 

biochemija, cheminės žaliavos agro

reikmėms

Partneriai: Lhoist, Orlen Lietuva,

Anfisco, EuroChem

Imlitex Holdings: 9 pagrindinės veiklos kryptys

Pagrindinės kategorijos: Žaliavos 

maisto pramonei, funkciniai 

ingredientai, maisto produktai

Partneriai: Doradca, Artyomsol, Agrana, 

Kandy, Conesa, tokos b.v.

Pagrindinės kategorijos: Elektros 

energija ir gamtinės dujos

Partneriai: Vattenfall

Pagrindinės kategorijos: Chemija, 

žaliavos pramonei, pramonės įrenginiai

Partneriai: Arkema, Ciech, Ep 

Minerals,Sarkuysan, Filter Salt, Tsudakoma 

Corp., Marubeni, Shimadzu, TMT Machinery, 

Dalian Hiscien Engineering

Pagrindinės kategorijos: Polietilenas, 

polipropilenas, polistirenas, BIO, 

mišiniai, užpildai ir priedai plastikų 

gamybai, ABS, 

PET, TPE ir kt.

Pagrindinės kategorijos: Stiklinė tara, 

plastikinė tara, kartoninė tara, stiklo 

lakštai

Partneriai: PGP Glassworks, 

Tehnoplast, Verallia

Pagrindinės kategorijos: Žaliavos 

tekstilės pramonei, linas, šilkas, 

produktai HoReCa, namų tekstilė

Partneriai: Hyosung, Toray Group, 

Dreamon

Pagrindinės kategorijos: Sandėlių 

logistika, transporto paslaugos, 

apskaita, kokybės valdymas ir kt. 

paslaugos



Vizija

Būti lyderiaujančiu žaliavų tiekėju Baltijos šalyse ir Rytų Europoje

Regioninė plėtra

Didinti savo rinkos dalį Europoje, plečiant 
klientų tinklą ir atstovaujant esamus 
tiekėjus naujose šalyse

Augimo strategija:

Komandos stiprinimas

Investuoti į tolimesnį komandų stiprinimą, 
siekiant padėti pasiekti ambicingus tikslus 
(mokymai, sistemos, procesai ir t.t.)

Naujos produktų kategorijos

Dirbti su naujomis produktų kategorijomis 
esamuose verslo segmentuose, ieškant 
naujų tiekėjų, partnerių ir kt.

Veiklos efektyvinimas

Investuoti į tolimesnius veiklos 
optimizavimo procesus, tuo pačiu 
mažinant kaštus (transportas, 
komunikacija ir t.t.)

Produktų krepšelio plėtra

Išplėsti produktų krepšelį susitelkiant į 
daugiau specializuotus produktus su 
didesne pridėtine verte

Naujos žaliavų rinkos

Skirti dėmesio tolimesnei diversifikacijai,
plečiantis į naujas žaliavų rinkas (pvz. 
metalai ir t.t.)

Imlitex Holdings: Vizija ir augimo strategija



Pardavimai, mil EUR
Konsoliduota
2020

€ 305 

mil

Pardavimai per segmentą, %
Konsoliduota
2020

Pardavimai per šalį, %
Konsoliduota, 
2020
TOP 6

Imlitex Holdings: Skaičiai

Metinis bendro
pelno pokytis, %
Konsoliduota
2019-2020

30 

%  

52%

15%
9% 9% 6% 5% 1% 1%

Agro Energy Textile Industry Food Plastics Package Biofuel

47%

Lietuva Latvija EstijaLenkija ItalijaVokietija

14% 8% 6% 4% 2%



 Grūdinių 
kultūrų 
supirkimas

 Didmeninė 
prekyba 
grūdais

 Grūdų 
transportavim
as sausumos ir 
jūrų 
transportu

 Grūdų 
paruošimas ir 
sandėliavimas

 Azoto trąšos

 Kalio trąšos

 Fosforinės 
trąšos

 NPK trąšos

 Kalkių trąšos

 Mikro-
elementinės 
trąšos

 Augalinės 
kilmės 
baltyminės 
žaliavos

 Gyvulinės 
kilmės 
baltyminės 
žaliavos

 Energetinės 
žaliavos

 Mineralinės 
žaliavos

 Amino rūgštys

 Vitaminai
Partneriai:

PAŠARINĖS 
ŽALIAVOS

TRĄŠOSGRŪDAI
CHEMINĖS 
ŽALIAVOS

DYZELINAS BIOCHEMIJA

 Mikroelement
ai pašarų 
gamybai

 Prevenciniai 
priedai pašarų 
gamybai

 Medžiagos 
valymui ir 
dezinfekcijai

 Ženklintas 
dyzelinas 
žemės ūkio 
reikmėms

 Kuras 
krosnims

 Techniniai 
gyvulinės 
kilmės taukai

 Panaudotas 
augalinis 
aliejus

 Paukštienos 
taukai

Imlitex Agro: Pagrindinė veikla



 Statybų pramonei

 Stiklo ir keramikos pramonei

 Auto chemijos gamybos pramonei

 Naftos pramonei

 Odos perdirbimo pramonei

 Trąšų gamybos pramonei

 Maisto pramonei

 Tekstilės pramonei

 Vandens paruošimo ir vandenvalos 
pramonei

 Elektros gamybos pramonei

 Metalo apdirbimo pramonei

 Medienos ir popieriaus pramonei

* Cheminės medžiagos, paviršių 
apdorojimo medžiagos, žaliavos ir 
produktai

>800 ŽALIAVŲ* PRAMONEI PRAMONĖS ĮRENGINIAI

 Biokuro gamybai

 Bomasės gamybai

 Stiklo pramonei

 Tekstilės pramonei

 Kita

Imlitex Industry: Pagrindinė veikla

LOGISTIKA IR TRANSPORTAVIMAS

 Skystų produktų terminalas Lietuvoje

 Cheminiams produktams pritaikyti 
sandėliai Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje

 Pristatymas geležinkeliu ir 
autotransportu

 Pavojingų krovinių vežimas tik 
specializuotų ADR transportu

 Tiekimo galimybės: nuo pilnų cisternų iki 
nedidelių bakelių

Partneriai:



 Druska, soda, krakmolas

 Medus

 Valgomieji aliejai ir riebalai

 Šaldytos uogos ir grybai

 Kakavos produktai

 Miltai ir kruopos

 Džiovinti vaisiai, sėklos ir riešutai

 Cukrus ir saldikliai

 Pomidorų pasta

 Prieskoniai ir kvapiosios medžiagos

 Aromato ir skonio stiprikliai

 Konservantai ir stabilizatoriai

 Antioksidantai

 Emulsikliai

 Fosfatai

 Dažikliai ir saldikliai

 Tirštinimo ir stingdančios 
medžiagos

 Rūgštingumą reguliuojančios 
medžiagos

 Vitaminai

* pieno, mėsos, žuvies, duonos, 
konditerijos ir padažų pramonei

 Druska, soda

 Medus, šokoladas

 Aliejai, sviestas

 Triušienos gaminiai

PRODUKTAI MAŽMENINEI 
PREKYBAI

ŽALIAVOS MAISTO PRAMONEI
FUNKCINIAI INGREDIENTAI 

MAISTO PRAMONEI*

Imlitex Food: Pagrindinė veikla

Partneriai:



 Pluoštai

 Verpalai

 Žaliavinis audinys

 Mikropluošto 
audiniai

 Impilinis audinys

 Čiužinių užvalkalų 
audiniai

 Patalynės audiniai

 Paklodžių audiniai

 Staltiesės

 Kilpinio audinio 
gaminiai

 Patalynė

 Audiniai darbo 
aprangai

 Medicininiai 
audiniai

 100% linas

 Lino/ medvilnės 
audiniai

 Šilko audiniai

 Audiniai mados 
pramonei

LINAS IR ŠILKAS

Imlitex Textile atstovauja HYOSUNG CORPORATION – didžiausią Pietų Korėjos
elastomerinių verpalų gamintoją pasaulyje; ir TORAY CHEMICAL KOREA – Pietų Korėjos
poliesterio pluoštų gamintoją

ŽALIAVOS 
TEKSTILĖS 
PRAMONEI

PRODUKTAI 
HORECA IR 
MEDICINOS 
ĮSTAIGOMS

PASLAUGOS

 Siuvimas

 Siuvinėjimas

 Audinių dažymas

 Audinių balinimas

Imlitex Textile: Pagrindinė veikla

ŽALIAVOS NAMŲ 
TEKSTILEI

 Audiniai patalynei

 Kilpiniai 
rankšluosčiai

 Kilpiniai ir vafliniai 
audiniai



 Didmeninė ir mažmeninė prekyba elektros 
energija

 Sertifikuotos „žaliosios“ elektros energijos 
tiekimas 

 Rinkos: Lietuva, Latvija, Estija

 “3 in 1” paslauga: dujų tiekimas, skirstymas ir 
perdavimas

 Tiekimo sutartys su stambiausiais LNG 
eksportuotojais pasaulyje

 Dujų skirstymas per INDEPENDENCE terminalo 
infrastruktūrą

 Rinkos: Lietuva, Latvija, Estija

strateginiai partneriai Baltijos

šalyse

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS VERSLUI GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS VERSLUI

Imlitex Energy: Pagrindinė veikla



 Medienos granulės EN Plus A1 privačių 
namų ūkiams

 Medienos granulės EN Plus A2 
nedidelėms katilinėms

 Medžio pjuvenų briketai prekybos 
centrams

Įranga namams:

 Granulinės krosnelės, katilai ir degikliai

 Saulės energijos moduliai privatiems 
namų ūkiams 

 Medienos skiedros centrinio 
šildymo katilinėms

 Medienos skiedros baldų 
pramonei

BIOKURAS BIOMASĖ IŠKASTINIS KURAS

 Durpių briketai

 Akmens anglis

 Mazutas

LT 310

Imlitex Biofuel: Pagrindinė veikla

Partneriai:



 HDPE

 MDPE

 LDPE

 LLDPE

 mLLDPE

 EVA

 Nestandartinis 
polietilenas (near to 
prime, off-grade)

 Perdirbtas, 
regranuliuotas 
polietilenas

POLIETILENAS

Imlitex Plastics: Pagrindinė veikla

POLIPROPILENAS
POLISTIRENA

S

 PPH (homopolimeras)

 PPC (kopolymeras)

 PPR (random
kopolymeras)

 Nestandartinis 
polipropilenas (near to
prime, off-grade)

 Perdirbtas, 
regranuliuotas 
polipropilenas

 GPPS

 HIPS

 EPS

BIO IR KITI

 PLA žaliava 
(kompostuojamas, 
biodegraduojantis 
plastikas, skirtas 
liejimui ir plėvelės 
gamybai)

 ABS

 TPE

 PET, PETG, PET drožlės

 PC

 SBS (linijinis, radialinis)

 SBR

 SAN

 NAS

MIŠINIAI, 

UŽPILDAI IR 

PRIEDAI

 Dažų mišiniai

 Užpildų 
mišiniai 
(kalcio 
karbonato ir 
talko)



 Stikliniai buteliai

 Užsukami stiklainiai

 Neužsukami stiklainiai

 Stiklo taros metaliniai 
bei plastikiniai 
dangteliai

 Stiklo lakštai langų ir 
veidrodžių gamybai

 Storis nuo 3 iki 12 
mm

 Įvairių išmatavimų

 Tonuoti/ grūdinti

STIKLINĖ TARA

Imlitex Package: Pagrindinė veikla

PLASTIKINĖ TARA 

 Kibirai su dangčiu

 Indeliai su dangteliu

 Bakeliai su kamšteliu

 Buteliai su kamšteliu

KARTONINĖ PAKUOTĖ

 Gofruoto kartono 
dėžės

 Gofruoto kartono 
lakštai

STIKLO LAKŠTAI 

Partneriai:



Imlitex Service Center – specializuota paslaugų verslui bendrovė, aptarnaujanti visas „Imlitex 

Holdings“ įmones ir teikianti paslaugas išoriniams klientams

Buhalterinė 
apskaita

Rinkodara
Žmogiškieji 

ištekliai

Kokybės 
valdymas

Informacinės 
technologijos

Transportavima
s

Užsakymų 
valdymas

Finansai

€

Teisė
Procesų 

valdymas

Centralizuoti 
pirkimai

€

Sandėliavimas

Imlitex Service Center: Pagrindinė veikla



Imlitex Service Center teikia tarptautines/ multimodalines krovinių gabenimo ir sandėliavimo paslaugas

 Importo, eksporto bei 
tranzitinių krovinių 
ekspedijavimas geležinkeliais
Baltijos ir NVS šalių teritorijose: 

 Dengti vagonai

 Atviro tipo vagonai

 Cisternos

 Konteineriai ir kt.

 Krovinių gabenimas jūra nuo 
terminalo iki terminalo, nuo 
durų iki durų visame pasaulyje

 Skystų ir birių krovinių 
transportavimas

JŪRŲ TRANSPORTAS

 Krovinių transportavimas 
dengtomis puspriekabėmis, 
silo cisternomis, savivartėmis, 
ADR transportu

 Dalinių, vertingų, pavojingų ir 
specifinių krovinių gabenimas

 Daugiau nei 100 transporto 
priemonių

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTASKELIŲ TRANSPORTAS

Logistikos paslaugos: Pagrindinė veikla



 Imlitex Holdings nuolat investuoja į 

infrastruktūrą siekdama užtikrinti 

veiklos efektyvumą

 Mes turime nuosavus logistinius 

terminalus visoje Lietuvoje ir taip pat 

nuomojamės sandėlius Lenkijoje,

Latvijoje, Rumunijoje, Portugalijoje ir 

Vokietijoje, kurių visų bendras plotas 

siekia iki 100 000 kvadratinių metrų

Imlitex Holdings: Nuolatinės investicijos į infrastruktūrą



Imlitex Romania: Pagrindinė informacija

Pardavimai, mil 
EUR

€ 3 mil

 2012 m. įmonės įsigijimas Rumunijoje. Pagrindinė veikla 
–agro ir chemijos žaliavų tiekimas.

 2014 m. Imlitex Textile pradeda veiklą Rumunijoje.

QUALITY 

ASSURANCE
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000 

PAGRINDINĖ VEIKLA:

AGRO

TEKSTILĖ

CHEMIJOS PRAMONĖ

Klientai

80

Pardavimai 

nuo bendro 

rodiklio, %

1%

Pardavėjai:

3

Imlitex Romania: Vystymąsis



www.imlitex.com

Kontaktai

raigeda.sterie@imlitex.co
m

+40720383855


