
Kauno Grūdai
dalis Linas Agro Group

Geresnis maistas geresnei ateičiai 



Linas Agro Group
Tarptautinė žemės ūkio ir maisto verslo grupė
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įsteigta biržoje nuo darbuotojai mln. eurų rinkos 
kapitalizacija

1991 2010 5031 213
69 įmonės

Prekės ir paslaugos 
žemdirbiams

Žemės ūkio 
produktų gamyba

Grūdų ir žaliavų 
pašarams paruošimas 
ir pardavimas

Maisto gamyba

Kita
*Konsoliduotos pajamos, EBITDA, pardavimų apimtys, darbuotojų duomenys – 2022-06-30, rinkos kapitalizacija – 2022-09-01



Vertikaliai integruota

Prekės 
žemdirbiams

#1

#1

didžiausia žemės ūkio ir maisto 
gamybos grupė Baltijos šalyse

didžiausia pagal pajamas įmonė 
Nasdaq Baltic biržoje

Vartotojas

PrekybaŽemės ūkio 
veikla

Maisto produktų ir 
pašarų gamyba



AB „Kauno grūdai“ - viena didžiausių maisto produktų
gamybos bendrovių Lietuvoje, kurios istorija siekia 130
metų. Bendrovės veiklos kryptys apima miltų bei greitai
paruošiamų produktų, kombinuotųjų pašarų ir premiksų
gamybą, prekybą žaliavomis bei kitas paslaugas.

Atsakingai prižiūrime kiekvieną žingsnį gamyboje, kad
galėtume suteikti tik aukščiausios kokybės produktus bei
profesionalias paslaugas.

962
Darbuotojai

419,9mln EUR

Pardavimo pajamos

6
Veiklos

50+
Eksporto 
šalys

Kauno Grūdai



MISIJA

VERTYBĖS

VIZIJA

Geras maistas
geresnei ateičiai

Efektyviai integruota, tvariai 
veikianti, inovatyvi maisto 
gamybos lyderė

• Pagarba
• Laisvė
• Tobulėjimas



MISIJA

VERTYBĖS

VIZIJA

Geras maistas
geresnei ateičiai

Efektyviai integruota, tvariai 
veikianti, inovatyvi maisto 
gamybos lyderė

• Pagarba
• Laisvė
• Tobulėjimas

„Kauno grūdai“ yra viena 

pirmaujančių maisto gamybos įmonių 

Baltijos regione, siekianti plėsti savo 

veiklą Europoje ir už jos ribų. Kasdien 

stengiamės gyventi ir dirbti su 

energija, žiniomis ir užsidegimu –

kertiniais elementais mūsų dideliems 

pokyčiams ir pasiekimams. 

„

Andrius Pranckevičius
AB „Kauno grūdai“ Generalinis direktorius



Istorija

Pastatytas 
malūnas 

1890

Bendrovės 
įkūrimas

1993

Paukštininkystės 
verslo integracija 

1996

Veiklos plėtra – naujos gamybos galimybės (džiūvėsėlių 

fabrikas ir greitai paruošiamų makaronų gamykla)

2011

Verslo plėtra Baltijos regione įkūrus „KG 
Latvija“ – įmonę, prekiaujančią 

kombinuotaisiais pašarais ir premiksais, 
veterinarinės farmacijos produktais

2014

Pradeda veikti dar vienas „Kauno grūdų“ 

gamybinis padalinys - didžiausia Baltijos 

regione greitai paruošiamų makaronų gamykla

2019

KG Group ir Linas 
Agro group

susijungimas

2021



Tvarumas mūsų versle

Tvarumo idėjas įgyvendiname šiose srityse



„Kauno grūdai“ pardavimo pajamos
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2018 2019 2020 2022 prognozė

Pardavimo pajamos, mln EUR

Eksporto pardavimo pajamos, mln EUR

Maisto 
gamyba

Kombinuotieji 
pašarai ir 
premiksai

Prekyba 
žaliavomis

Veterinarinė
farmacija

Ekstruduoti
produktai

Kenkėjų kontrolė 
ir higienos 

prekės

326,3

384,0

432,4
400,2

95,0

150,0 159,7 170,0



Produktų kategorijos

Miltai ir miltų produktai Greitai paruošiamos košėsPadengimo sistemos

Maisto gamyba



Greitai paruošiami makaronai Proteininiai batonėliai Augalinės kilmės produkcija

Produktų kategorijos
Maisto gamyba



Miltai ir miltų 
produktai

Greitai 
paruošiamos 

košės 

Padengimo 
sistemos

Greitai 
paruošiami 
makaronai

Augalinės 
kilmės 

produkcija

miltų gamybai

naudojami kruopščiai

atrinkti aukščiausios

kokybės grūdai

70 000 
tonų per metus

naujų produktų 

kiekvienais 

metais

~ 20

džiūvėsėlių

10 000 
tonų per metus

padengimo 

sistemų mišinių

3 600 
tonų per metus

indeliuose

160 mln

pakeliuose

100 mln

produktai 

eksportuojami į 23 

šalis

95

naujų produktų 

sukuriama kiekvienais 

metais

~ 30

privatūs prekės 

ženklai

35

Projektas 
vykdomas

Produktų kategorijos
Maisto gamyba



Prekyba žaliavomis

Esame platintojas didžiausių žaliavų gamintojų
produkcijos Europoje ir Azijoje. Viena iš mūsų
stiprybių yra logistika. Žaliavas tiekiame jūrų,
geležinkelių ir kelių transportu.

Produktai:

Amino 
rūgštys

Proteino 
šaltiniai

Vitaminai Kiti priedai



Kombinuotieji pašarai ir premiksai

Mūsų tikslas – padėti ūkiams didinti pelną efektyviai naudojant turimus resursus. Mūsų prioritetas -

gyvūnų produktyvumas ir geros sveikatos užtikrinimas visais jų gyvenimo tarpsniais.

Mūsų komandą sudaro 
geriausi gyvūnų 

mitybos ir sveikatos 
priežiūros specialistai, 

teikiantys konsultavimo 
paslaugas ūkininkams.

Mūsų ekspertų komanda 

nuolat ieško sprendimų, 

kaip pagerinti klientų 

ūkių efektyvumą, didinti 

ūkio pelną bei užtikrinti 

gyvūnų gerovę ir 

sveikatingumą.

Nuolat reaguojame į 

pokyčius rinkoje 

kurdami naujus 

produktus ir siūlome 

greitą bei operatyvų 

prekių pristatymą.

Ekspertai Efektyvūs Greiti



Veiklos kryptys ir produktai

Visavertis pašaras vištoms;

Mėnesiniai
pajėgumai

25 000 tonų

Kombinuotųjų pašarų

Veiklos kryptysProduktai

6 000 tonų

Premiksų

Kombinuotieji pašarai gyvuliams;

Pašarų priedai;

Vitaminai ir mineraliniai papildai;

Baltymų koncentratai.

Pašarų ir premiksų gamyba;

Ūkių konsultavimas ir auditai;

E-prekyba kgshop.eu;

Mažmeninė prekyba;

Prekyba baltyminėmis ir energetinėmis 
žaliavomis 

Kombinuotieji pašarai ir premiksai

https://www.kgshop.eu/


Veterinarinė farmacija

Kvalifikuotų veterinarijos gydytojų konsultacijos ir prekyba pasaulinių farmacijos prekių gamintojų 

produkcija

• Dezinfekciniai tirpalai, fungicidai;

• Pašarų papildai;

• Pieno pakaitalai;

Produktai

Mūsų veikla Siūlome produktus šiems 
gyvūnų segmentams

Smulkūs gyvūnai 

Galvijai

Kiaulės

Naminiai paukščiai

• Veterinarijos instrumentai ir prietaisai;

• Kita. 



Ekstruduoti produktai

800 t/mėn.

Naminių gyvūnų 
maisto

3 000 t/mėn.

Baltymų produktų

Sausas ir konservuotas naminių gyvūnų maistas

5
Prekės ženklai



Super premium 

• Granulės padengtos 
šaltyje džiovinta mėsa;

• Be kviečių; 

Mažos veislės

Gaminame aukščiausios kokybės super premium
klasės maistą mažų veislių šunims.

Ši linija skirta visiems gyvūno amžiaus tarpsniams 
– nuo šuniuko iki senjoro.

Gaminame aukščiausios kokybės super premium klasės pašarą šunims ir katėms

• Natūralūs prebiotikai;

• Mėsa – pagrindinis 
ingredientas. 

Ekstruduoti produktai



Kenkėjų kontrolė ir higienos 
prekės

• Deratizacija (graužikų naikinimas);

• Dezinsekcija (vabzdžių kontrolė);

• Dezinfekcija;

• Kenkėjų kontrolė sandėliuojamuose 
produktuose;

• Paukščių kontrolė;

Prekyba valymo ir higienos prekėmis profesionaliam 

naudojimui bei kasdieniam ūkinių patalpų valymui.

kghigiena.lt

Mūsų veikla

Mūsų paslaugos

• Kurmių kontrolė;

• Fumigacija;

• HACCP kenkėjų 
kontrolės programa
ir kitų dokumentų 
rengimas.

https://www.kghigiena.lt/



