
 

 

11 Taisyklių priedas 

 

PRANEŠIMAS APIE ĮTRAUKIMĄ Į SĄRAŠĄ ASMENŲ, TURINČIŲ VIEŠAI 

NEATSKLEISTĄ INFORMACIJĄ 

202_ m.      d. 

Vilnius 

Jūs esate įtraukiamas į asmenų, turinčių AB „Amber Grid“ viešai neatskleistos informacijos, 

sąrašą, vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 596/2014  dėl piktnaudžiavimo rinka ir  kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos  2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (toliau 

– MAR) 18 straipsnyje ir Europos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/347, kuriuo 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai 

įgyvendinimo standartai, susiję su tiksliu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų 

formatu ir tų sąrašų atnaujinimu (OL 2016 L 65, p. 60) (toliau – Reglamentas Nr. 2016/347) bei 

Informacijos atskleidimo taisyklėse, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 

22 d. nutarimu Nr. 03-127 „Dėl informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais 

vėlesniais pakeitimais) nustatytais reikalavimais. Sąrašas ir jo atnaujinimai, pareikalavus 

pateikiami Lietuvos Bankui. 

Viešai neatskleista informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra 

atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų arba viena ar 

daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių 

priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai arba kita 

informacija kaip ji apibrėžta MAR.  

Informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, jei joje nurodomos aplinkybės, kurios 

yra susiklosčiusios ar kurios, kaip galima pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, kuris jau įvyko 

ar kuris, kaip galima pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta informacija yra pakankamai tiksli, kad 

būtų galima daryti išvadą dėl galimo tokių aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių priemonių ar 

su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų 

sandorių kainoms. 

Informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių 

kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas 

sprendimus dėl investicijų. 

Viešai neatskleista informacija gali būti tokia informacija: 

1. Emitento visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, siūloma darbotvarkė, parengti 

sprendimų projektai. 

2. Emitento akcininkų susirinkimo, valdybos, generalinio direktoriaus siūlomi ir  (ar) 

priimti sprendimai: 

2.1 Keisti įstatinio kapitalo dydį (įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas, nurodant šių 

sprendimų įgyvendinimo būdą, tikslą, laikotarpį); 

2.2 Keisti vertybinių popierių charakteristikas (privilegijuotų akcijų konvertavimas į 

paprastąsias akcijas, konvertuojamųjų obligacijų konvertavimas į paprastąsias akcijas 

ar privilegijuotąsias akcijas ir kt.); 

2.3 Supirkti savo akcijas; 

2.4 Išleisti vertybinius popierius (akcijas, skolos vertybinius popierius ir kt.); 

2.5 Mokėti dividendus; 



 

2.6 Pateikti reguliuojamos rinkos operatoriui paraišką dėl Emitento vertybinių popierių 

įtraukimo į prekybą reguliuojamojoje rinkoje ar vertybinių popierių išbraukimo iš 

prekybos reguliuojamoje rinkoje; 

2.7 Emitento valdybos narių paskyrimas ir atšaukimas; 

2.8 Reorganizuoti, pertvarkyti arba likviduoti Emitentą; 

2.9 Kreiptis į teismą dėl bankroto bylos i iškėlimo Emitentui; 

2.10 Keisti audito įmonę; 

2.11 Jungtis (prisijungti) į koncernus ar konsorciumus arba atsiskirti nuo jų; 

2.12 Steigti Emitento filialą ar patronuojamąją įmonę; 

2.13 Keisti pagrindinės Emitento veiklos pobūdį; 

3. Emitento išleistų vertybinių popierių negaliojimas ar suteikiamų teisių pa(si)keitimas. 

4. Stambių Emitento akcininkų pasikeitimas. 

5. Emitento akcininkų ketinimas teikti privalomą ar savanorišką oficialų pasiūlymą. 

6. Įgytos naujos licencijos, patentai, registruoti prekių ženklai. 

7. Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų sprendimas pripažinti Emitentą nemokiu. 

8. Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų sprendimas pripažinti stambų Emitento 

skolininką nemokiu. 

9. Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų sprendimas apriboti Emitento veiklą, 

sustabdyti ar panaikinti pagrindinės veiklos licenciją. 

10. Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų sprendimas uždrausti atlikti operacijas su 

Emitento turtu ar sprendimas uždėti Emitento turto areštą. 

11. Teismo sprendimas iškelti Emitentui bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo 

nutarimas dėl Emitento bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo. 

12. Kiti teismo priimti sprendimai ar nutartys, turintys ar galintys turėti įtakos Emitento 

veiklai, veiklos rezultatui, turtui ar finansinei būklei; taip pat pateikti reikšmingi 

ieškiniai. 

13. Preliminarus ataskaitinio laikotarpio emitento veiklos rezultatas ir veiklos prognozės, 

jei jos sudaromos; jeigu finansinėse ataskaitose nurodytas rezultatas skiriasi nuo 

paskelbto preliminaraus rezultato arba jeigu paaiškėja, kad prognozuojamas veiklos 

rezultatas skirsis nuo paskelbtų prognozių daugiau kaip 10 proc., – tokio nukrypimo 

priežastys. 

14. Emitento įstatinio ar nuosavo kapitalo sumažėjimas daugiau negu numatyta teisės 

aktuose arba negu nustatyta veiklos priežiūrą vykdančios institucijos. 

15. Situacija, kai Emitento mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma žymiai viršija nuosavo 

kapitalo dydį, taip pat žymus to viršijimo pasikeitimas. 

16. Emitento didelės vertės turto (daugiau nei 10 proc. palyginti su įstatinio kapitalo 

dydžiu) perleidimo sutarčių sudarymas, nutraukimas, pripažinimas negaliojančiomis, 

kitokia jų pabaiga ar vykdymo sustabdymas. 

17. Reikšmingų (daugiau nei 10 proc. palyginti su įstatinio kapitalo dydžiu) sutarčių 

(pirkimo-pardavimo, kreditavimo ir kitų), turinčių ar galinčių turėti esminę įtaką 

Emitento veiklai, veiklos rezultatui, turtui ar finansinei būklei, sudarymas, 

nutraukimas, pripažinimas negaliojančiomis, kitoks jų galiojimo pasibaigimas ar 

vykdymo sustabdymas. 

18. Didelės (daugiau nei 10 proc. palyginti su įstatinio kapitalo dydžiu) sutarčių Emitento 

turto dalies įkeitimo ar nuomos sutarčių sudarymas, nutraukimas, pripažinimas 

negaliojančiomis, kitoks jų galiojimo pasibaigimas ar vykdymo sustabdymas. 

19. Didesnės negu 1/20 Emitento turto dalies panaudojimas kitų asmenų prievolių 

įvykdymui garantuoti ar laiduoti, taip pat garantavimo ar laidavimo sutarčių 

nutraukimas, pripažinimas negaliojančiomis, kitokia jų pabaiga ar vykdymo 

sustabdymas. 

20. Išskirtiniai verslo sandoriai tarp Emitento ir su ja susijusių asmenų. 



 

21. Kitų įmonių akcijų paketo įsigijimas ar netekimas, kitų įmonių akcijų paketo įsigijimo 

ar perleidimo sandorių nutraukimas, pripažinimas negaliojančiais, kitokia jų pabaiga 

ar vykdymo sustabdymas. 

22. Stichinės nelaimės ir socialiniai neramumai (streikai, gaisrai ar pan.), tiesiogiai 

turintys įtakos Emitento veiklai. 

23. Naujų gamtinių dujų kainų vartotojams nustatymas. 

24. Bendrovės pavadinimo, buveinės pakeitimas. 

25. Bendrovės investicijos / planuojamos investicijos (į vertybinius popierius, gamybą ar 

kitos), turinčios ar galinčios turėti esminės įtakos bendrovės veiklai bei finansinei 

būklei. 

26. Esminiai turto, teisių ir prievolių pasikeitimai laikotarpiu tarp reorganizavimo sąlygų 

sudarymo ir visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti 

sprendimą dėl Emitento reorganizavimo. 

27. Įstatų ar įstatų pataisų įregistravimas juridinių asmenų registre. 

28. Emitento generalinio direktoriaus paskyrimas ir atšaukimas/ atsistatydinimas ar 

negalėjimas toliau eiti pareigų. 

29. Pasiūlymas pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamų 

obligacijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota. 

30. Pirmumo teisės įsigyti Emitento išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų 

atšaukimas, atšaukimo priežastys.  

31. Kompetentingų institucijų pradėti tyrimai ir priimti sprendimai ar duoti nurodymai, 

turintys ar galintys turėti reikšmingos įtakos Emitento veiklai. 

32. Kiti įvykiai atitinkantys viešai neatskleistos informacijos požymius. 

 

Esu informuotas apie tai, kad už netinkamą viešai neatskleistos informacijos naudojimą ir 

atskleidimą yra nustatyta baudžiamoji1 ir administracinė atsakomybė, Bendrovės darbuotojui taip 

pat tai laikoma darbo pareigų pažeidimu. Asmuo, neteisėtai atskleidęs arba panaudojęs viešai 

neatskleistą informaciją turi atlyginti padarytus nuostolius. 

 

 

__________________                 _____________________________________________ 

          (parašas)                          (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

 
1 Pvz.: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 217 straipsnis. Prekyba finansinėmis priemonėmis pasinaudojant viešai neatskleista informacija. 


