
Prestižinis Jeilio universiteto apdovanojimas 
bendrovių valdymo srityje šiemet skirtas ir lietuvei
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Pranešimas žiniasklaidai, 2011 m. birželio 16 d.

Baltic Institute of Corporate Governance, BICG (Bendrovių valdymo instituto Baltijos šalyse) valdybos pirmininkė 
ir NASDAQ OMX Vilnius valdybos pirmininkė Arminta Saladžienė įvertinta prestižiniu Jeilio universiteto 
„Rising Star of Corporate Governance for 2011“ apdovanojimu, kurį kiekvienais metais pasižymėjusiems 
bendrovių valdymo profesionalams skiria Jeilio vadybos mokyklos Milšteino Bendrovių valdymo ir veiklos centras 
(�e Millstein Center for Corporate Governance and Performance at the Yale School of Management).

Šis apdovanojimas yra skiriamas jauniems bendrovių valdymo profesionalams iš viso pasaulio, kurie pasižymi kaip 
išskirtiniai analitikai, ekspertai, aktyvistai ar vadovai. Ekspertų komisija Armintą Saladžienę išrinko, remdamasi šiais 
kriterijais: asmeniniai pasiekimai, lyderystė, reputacija tarp kitų srities lyderių, ateities projektai ir iniciatyvos, galimybė 
daryti  įtaką šioje srityje ateityje. 

“Priimu šį garbingą aldovanojimą kaip visos BICG instituto komandos darbo įvertinimą. Džiugu, kad buvome 
pastebėti tarp kitų šios srities profesionalų iš viso pasaulio. Institutas intensyviai dirba, siekdamas gerinti bendrovių 
valdymą Baltijos regione: ruošia profesionalius valdybos narius,  rengia gero valdymo gaires privačioms ir valstybės 
valdomoms bendrovėms, skleidžia tarptautinę praktiką bendrovių valdymo srtiyje Baltijos šalyse. Šis apdovanojimas 
įkvepia mūsų institutą tęsti pradėtus darbus ir imtis naujų iniciatyvų”, - sako Arminta Saladžienė, 
BICG valdybos pirmininkė ir NASDAQ OMX Vilnius valdybos pirmininkė.  

Apdovanojimas Armintai Saladžienei ir dar kitiems 10 išrinktų profesionalų buvo įteiktas birželio 15 dieną 
metiniame Jeilio Universiteto Bendrovių valdymo forume (Yale Governance Forum)  Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Daugiau informacijos apie „Rising Star of Corporate Governance for 2011“ galima rasti adresu:
http://millstein.som.yale.edu/Forum2011/rising.html

Apie Millšteino centrą:
Jeilio vadybos mokyklos Milšteino endrovių valdymo ir veiklos centras yra lyderiaujantis pasaulinis centras, daugiausia 
dėmesio skiriantis bendrovių vidinių santykių valdymui: valdybų, tarybų, vadovų ir akcininkų klausimams, siekiant 
kurti ilgalaikę įmonių vertę šiandieninėje sudėtingoje ir konkurencingoje ekonominėje aplinkoje, tuo pačiu 
atsižvelgiant ir pateisinant išaugusius visuomenės lūkesčius. Centras savo misiją vykdo per įvairius renginius, 
remdamas įvairius tyrimus, skelbdamas strateginius pranešimus, organizuodamas mokymus, kurdamas duomenų 
bazes ir institucijas, mokydamas studentus.

Daugiau informacijos apie Milšteino centrą galima rasti adresu: 
http://millstein.som.yale.edu

Apie Baltic Institute of Corporate Governance:
BICG yra pelno nesiekianti, nevyriausybinė iniciatyva, vienijanti stipriausius Baltijos šalių verslo ir politikos lyderius. 
Institutas siekia plėtoti gerąją bendrovių valdymo praktiką bei teikia rekomendacijas tiek privačioms, tiek 
valstybinėms įmonėms. BICG taip pat yra regioninis Pasaulinio bendrovių valdymo forumo 
(Global Corporate Governance Forum) narys. 

Daugiau informacijos apie BICG galima rasti adresu:
http://www.corporategovernance.lt/

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

NASDAQ OMX Vilnius
Gintarė Blažytė, Komunikacijos departamento direktorė
+ 370 5 272 34 58
gintare.blazyte@nasdaqomx.com


