POZICIJA
Dėl Akcinių bendrovių įstatymo projekto
Lietuvos pramonininkų konfederacija (toliau – LPK), atstovaudama konfederacijos narių
interesams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ūkio ministeriją bei Seimo Ekonomikos komitetą,
siekdama atkreipti dėmesį į Akcinių bendrovių įstatymo projekte (toliau – Projektas) siūlomų
įtvirtinti nuostatų sukeliamą problematiką bei pateikė atitinkamus pasiūlymus:
1.

Dėl akcininkų teisės į bendrovės informaciją

Projekto 161 straipsnio 4 dalyje numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriais remdamasi
bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, susijusius su visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Du iš galimų trijų atsisakymo pagrindų yra
procedūrinio pobūdžio (akcininkas nepasirašo rašytinio įsipareigojimo neatskleisti bendrovės
komercinių paslapčių arba negalima nustatyti akcininko tapatybės), todėl mažai tikėtina, kad jie
bus dažnai taikomi praktikoje. Todėl iš esmės lieka vienintelis atsisakymo pagrindas, t.y. jeigu
atsakymo pateikimas pažeistų teisėtus bendrovės interesus. Pažymėtina, kad praktikoje
atsakymo pateikimas į akcininko pateiktus tam tikrus klausimus gali nepažeisti bendrovės, tačiau
pažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų interesus, pavyzdžiui, bendrovės darbuotojų (pavyzdžiui,
jeigu būtų pateikti klausimai apie darbo sutarčių su darbuotojais sąlygas), bendrovės
klientų/verslo partnerių/kreditorių interesus (pavyzdžiui, klausiant apie bendrovės sudarytų
komercinių sutarčių sąlygas) arba pažeisti kitų bendrovei taikytinų teisės aktų reikalavimus
(pavyzdžiui, specialūs reikalavimai dėl informacijos atskleidimo yra taikomi akcinėms
bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje; Lietuvos banko
prižiūrimoms finansų įstaigoms ir kt.).
Svarbu pažymėti, kad atsižvelgiant į G20/EBPO patvirtintus Bendrovių valdysenos principus
(toliau – Principai), akcininkų teisė į į informaciją visų pirma apibrėžiama kaip teisė dalyvauti
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir balsuoti (Principų 18 psl.); Principuose pabrėžiama, kad
bendrovės negali būti valdomos akcininkų referendumais, todėl akcininkams išimtinė sprendimo
teisė palikta tik dėl esminių sprendimų, t.y. juos atstovaujančių bendrovės valdymo organų
išrinkimo, įstatų keitimo, esminių sprendimų patvirtinimo ir pan. Principuose nustatyta teisė ne į
absoliučiai visą, bet tik į „esminę ir reikšmingą informaciją“, akcentuojamas informavimas apie
„fundamentalius korporatyvinius pokyčius“ (Principų 20 psl.). Akcininkai, turintys teisę skirti
valdymo organų narius, pagrįstai turi teisę į daugiau informacijos nei akcininkai, kurių balsai
neturi sprendžiamosios galios visuotiniame akcininkų susirinkime. Principai taip pat reikalauja

balanso tarp akcininkų teisių gynimo ir būtinybės vengti perteklinio bylinėjimosi (Principų 19 psl.).
Be to, siūlomoje Projekto 161 straipsnio 5 dalies redakcijoje atsisakoma dabar galiojančios
nuostatos, jog apribojimai pateikti komercines (gamybines) paslaptis ar konfidencialią
informaciją bendrovės akcininkams netaikomi, ”kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar

valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį
įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos“.
Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog tokios nuostatos siūloma atsisakyti, nes „akcininko,
turinčio balsų daugumą, teisė susipažinti su visais bendrovės dokumentais, neatitinka akcininko
kaip dalyvio padėties bendrovėje, be to, be teisėto pagrindo diskriminuoja kitus, smulkesnius
akcininkus“. Tokie Projekto autorių argumentai yra abejotini, nes siekiant nediskriminuoti
smulkiųjų akcininkų, Projekto autoriai nepagrįstai apriboja kitų akcininkų, turinčių, pavyzdžiui,
99% visų bendrovės akcijų, teises susipažinti su visa bendrovės informacija. Akivaizdu, kad
remiantis dabar galiojančio Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, didieji bendrovės
akcininkai pagrįstai turi daugiau teisių valdydami bendrovę. Pavyzdžiui, remiantis Akcinių
bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, akcininkai, turintys daugiau kaip
50% bendrovės balso teisę suteikiančių akcijų, gali paskirti arba atšaukti bendrovės valdymo
organus, todėl savo rankose turi iš esmės visą bendrovės kontrolę, o akcininkai, turintys bent 2/3
visų akcijų, turi teisę priimti bet kokius sprendimus dėl bendrovės veiklos, įskaitant dėl jos
likvidavimo. Todėl sunkiai suprantamas ir nelogiškas yra Projekte siūlomas reglamentavimas
paneigti didžiųjų akcininkų teises gauti į visą informaciją apie bendrovę. Atkreiptinas dėmesys,
jog akcininkas, turintis daugiau nei 50% akcijų, vis tiek bet kokiu atveju galėtų gauti tokią
informaciją paskirdamas save arba sau lojalų asmenį bendrovės vadovu.
Pažymėtina, kad Projekto 161 straipsnio 4 ir 5 dalis sudarytų sąlygas bet kuriems asmenims,
įsigijusiems nors vieną bendrovės akciją ir pasirašiusiam rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
konfidencialios informacijos, teisėtai reikalauti atskleisti visas bendrovės komercines (gamybines)
paslaptis ir konfidencialią informaciją. Toks siūlomas reguliavimas sudarytų sąlygas
piktnaudžiauti tokiais atvejais, kai asmuo iš konkuruojančios bendrovės įsigyja 1 akciją vien tam,
kad galėtų gauti konkurento komercines paslaptis. Pastebėtina, jog didelės bendrovės ne visada
turės galimybę nustatyti, ar konfidencialios informacijos prašantis asmuo, pavyzdžiui, nėra
konkurentas ar susijęs su konkurentais asmuo, o neturėdama tokių įrodymų, bendrovė negalės
pasinaudoti Projekto 16 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytu pagrindu atsisakyti pateikti
informaciją. Pagal galiojantį reglamentavimą teismai yra sprendę ne vieną ginčą, susijusį su
akcininko teise į informacija, todėl tikėtina, kad siūlomas reglamentavimas, sumažinantis
reikalavimus dėl bendrovės konfidencialios informacijos gavimo, tik paskatins daugiau teisminių
ginčų tarp akcininkų.
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Akcininkų teisės į informaciją apribojimai yra numatyti ir Europos modeliniame bendrovių įstatyme (toliau – EMCA). EMCA 11 skyriaus 23 straipsnyje nurodoma, kad bendrovės valdymo
organai, akcininkui pateikus prašymą, privalo atskleisti visuotiniam akcininkų susirinkimui
informaciją, susijusią su visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais, su sąlyga, kad
tokios informacijos atskleidimas, valdybos nuomone, nesukels reikšmingos žalos bendrovei arba
neprieštaraus teisės aktams.
EMCA 11 skyriaus 23 straipsnio komentare patikslinama, kad valdyba gali atsisakyti atskleisti
akcininkams informaciją, jeigu tai lemtų bendrovės komercinių paslapčių atskleidimą pašaliniams
asmenims ir tuo galėtų pasinaudoti konkurentai, arba jeigu bendrovė dėl to patirtų reikšmingą
žalą. Pažymėtina, kad ši nuostata atitinka ir 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos
įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, 9 straipsnio 2 punktą, kuriame nustatyta, kad teisė
akcininkui pateikti klausimus ir pareiga atsakyti, be kita ko, sąlygojamos konfidencialumo ir
bendrovių verslo interesų apsaugos. Pagal EMCA 11 skyriaus 24 straipsnio 2 dalį, bendrovės
valdyba, remdamasis tais pačiais pagrindais, nurodytais 11 skyriaus 23 straipsnyje, turi teisę
atsisakyti pateikti akcininkui jo prašomus bendrovės dokumentus ar atskleisti bendrovės
informaciją.
Pagrindžiant teisės į informaciją apimtį akcininko įtaka priimant sprendimus dėl bendrovės
veiklos, šią apimtį tikslinga sieti ne vien su akcijų turėjimu nuosavybes teise, bet ir su jų suteikiamu
balsų skaičiumi.
SIŪLOME: papildyti Projekto 161 straipsnį 6 dalimi, taip pat papildyti Projekto 161 straipsnį 4 dalį
naujais punktais ir išdėstyti jas taip:
„4. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą neteikia vienu iš šių atvejų:
1) tai pažeistų teisėtus bendrovės interesus;
2) tai pažeistų teisėtus bendrovės darbuotojų, kontrahentų arba kreditorių teisėtus
interesus;
3) tai pažeistų kitų bendrovei taikytinų teisės aktų nuostatas;
4) akcininkas nepasirašo bendrovės nustatytos formos rašytinio įsipareigojimo neatskleisti
bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos;
5) negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.“
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„6. Šio straipsnio 4 dalis netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2
ir daugiau akcijų bendrovėje, suteikiančių 1/2 ir daugiau balsų visuotiniame akcininkų susirinkime,
pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės
(gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui
atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.“
Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, taip pat siūlome atitinkamai papildyti ir Projekto 18
straipsnį.
SIŪLOME:
Papildyti Projekto 18 straipsnį ir išdėstyti jį taip:
„1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:
bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių
pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų
susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams,
akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi
būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų
dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję
su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas, arba
akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų bendrovėje, suteikiančių 1/2 ir daugiau
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį
įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi
teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė atsisako sudaryti akcininkui
galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas šio Įstatymo 161 straipsnio 4 dalyje
nustatytais atvejais. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti
dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl
akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.“
2. Dėl bendrovių priežiūros ir valdymo organų sudarymo ir jiems priskirtos kompetencijos
Projekto 31 straipsnio 6 dalies 4 punkte numatyta, jog stebėtojų tarybos nariu negalės būti
dukterinės įmonės valdymo organo narys, o Projekto 33 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatyta,
jog bendrovės valdybos nariu negalės būti 31 straipsnio 6 dalies 3–4 punktuose nurodyti
asmenys, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad
valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.
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Šie Projekto 31 straipsnio 6 dalies ir 33 straipsnio 6 dalies papildymai reiškia, kad bendrovėje
nesudarius stebėtojų tarybos (o absoliuti dauguma bendrovių neturi sudariusi stebėtojų tarybos)
ir įstatuose numačius, kad priežiūros funkcijos atlieka valdyba, tie patys asmenys negalėtų būti
valdybos nariais patronuojančioje (holdingo) bendrovėje ir dukterinėse bendrovėse. Siūlomi
nauji draudimai tiems patiems asmenims užimti valdybos nario pareigas patronuojančioje ir
dukterinėje bendrovėje apsunkins holdingo struktūrų Lietuvoje valdymą, nes, remiantis
susiformavusia holdingo struktūrų valdymo praktika, labai dažnai tie patys asmenys užima tokias
pat pareigas patronuojančioje ir dukterinėse bendrovėse. Pabrėžtina, kad bendrovės valdyba, net
ir atliekanti priežiūros funkciją, neprižiūri dukterinių bendrovių valdybų, todėl minėtas ribojimas
nėra pagrįstas.
Pažymėtina, jog Projekto aiškinamajame rašte dėl Projekto 31 straipsnio 6 dalies papildymo nėra
pateikta konkrečių argumentų, kaip draudimas tiems patiems asmenims eiti pareigas
patronuojančioje ir dukterinėje bendrovėje prisidėtų prie valdymo organo nepriklausomumo
stiprinimo.
Projekto 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu taip pat siūloma iš bendrovės valdybos kompetencijos
perkelti į stebėtojų tarybos kompetenciją teisę tvirtinti bendrovės veiklos strategiją, nors
G20/EBPO Principuose yra akcentuojama, kad bendrovės strateginiai klausimai turi būti
svarstomi ir tvirtinami valdyboje (Principų 18 psl.). NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso (toliau – Bendrovių valdymo kodeksas) II principas taip pat
akcentuoja tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, pabrėždamas,
kad kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą, o kolegialus priežiūros
organas – už efektyvią valdymo organų veiklos priežiūrą (II principo 2.2 punktas).
Projekto aiškinamajame rašte siūlomi pakeitimai dėl valdybos ir stebėtojų tarybos kompetencijų
perskirstymo yra grindžiami EBPO rekomendacijomis, pateiktomis Lietuvos valstybės valdomų
įmonių valdymo apžvalgoje, t.y. EBPO rekomendacijas teikė tik dėl bendrovių, kurios yra
valdomos valstybės, o siūlomi pakeitimai būtų taikomi visoms Lietuvoje veikiančioms
bendrovėms, kurių absoliuti dauguma priklauso privatiems asmenims. Pažymėtina, kad EBPO
rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendintos kitais teisės aktais, pirmiausia: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar
savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos
aprašo patvirtinimo“. Todėl siūlymas papildyti Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies
1 punktu yra perteklinis ir neatitinka tikslų, kurių siekia Projekto autoriai.

5

Siūlomi pakeitimai taip pat išbalansuotų šiuo metu Akcinių bendrovių įstatymu nustatytą
reguliavimą dėl kolegialaus priežiūros ir valdymo organų narių teisių ir pareigų. Šiuo metu
Akcinių bendrovių įstatymo 31-34 straipsniai aiškiai atskiria kolegialaus priežiūros ir kolegialaus
valdymo organams suteikiamas teises, pareigas ir atsakomybę už jų nesilaikymą. Dalies valdymo
organų funkcijų priskyrimas priežiūros organui turėtų sistemiškai atsispindėti ir kitose Akcinių
bendrovių įstatymo nuostatose, tačiau Projekte nėra siūlomi sisteminiai pakeitimai.
SIŪLOME:
i.

visiškai atsisakyti Projekto 31 straipsnio 6 dalies 4 punkto;

ii.

atsisakyti Projekto 33 straipsnio 6 dalies 3 punkto papildymų, nustatančių ribojimus tiems
patiems asmenims užimti valdybos nario pareigas patronuojančioje ir dukterinėje
bendrovėje, ir visą punktą išdėstyti taip:
„3) bendrovės vadovas, taip pat šio Įstatymo 31 straipsnio 6 dalies 3–4 punktuose nurodyti
asmenys, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose
nustatyta, kad valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros
funkcijas, taip pat šio Įstatymo 31 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodyti asmenys;

iii.

atsisakyti Projekto 32 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Projekto 34 straipsnio 8 dalies;

iv.

palikti galioti 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą;

v.

papildyti 34 straipsnio 1 dalies 4 punkto žodžiais „bendrovės veiklos strategijos“ ir visą
punktą išdėstyti taip:
„4) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės
veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo
projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo
veiklos.“;

vi.

Atsisakyti Projekto 37 straipsnio 10 dalies pakeitimų ir visą ją išdėstyti taip:
„10. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti
sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas
bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius
bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba
sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma,
bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo
34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 dalyse. Bendrovės, kurioje nesudaroma nei
valdyba, nei stebėtojų taryba, vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus
šio Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte.;
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vii.

Atsisakyti Projekto 13 straipsnio (Įstatymo įgyvendinimas) 2 dalies.

3. Dėl siūlomo susijusių šalių sandorių reglamentavimo
Projekte siūlomu nauju 371 straipsniu planuojama nustatyti sudėtingą procedūrą dėl bendrovių,
kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sudaromų sandorių su susijusiomis šalimis
tvirtinimo, kai tokio sandorio arba bendra susijusių sandorių suma per finansinius metus viršija
1/10 bendrovės balanse nurodyto turto vertės.
Projekte siūloma suteikti teisę tvirtinti tokius sandorius tik bendrovės stebėtojų tarybai arba
priežiūros funkcijai atliekančiai valdybai, o jų nesant – visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Pastebėtina, kad tik nedidelis dalis bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje
rinkoje, turi sudarytas stebėtojų tarybas arba priežiūros funkcijos galinčias atlikti valdybas, o tai
reiškia, kad bendrovei, norinčiai patvirtinti tokius sandorius su susijusiomis šalimis, kiekvieną
kartą reikės organizuoti neeilinius visuotinius akcininkų susirinkimus. Pagal dabar galiojančią
Akcinių bendrovių įstatymo redakciją, pasirengimas sušaukti ir paties susirinkimo sušaukimas
praktikoje gali užtrukti mėnesį ar net ilgiau, todėl daugumai bendrovių, atsižvelgiant į ilgus
terminus ir visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo išlaidas, tiesiog nebus verta
organizuoti visuotinio akcininkų susirinkimo vien tik tam, kad būtų patvirtinti būsimi sandoriai su
susijusiomis šalimis.
Pabrėžtina, kad Principai, kurie yra taikomi ir listinguojamoms bendrovėms, pabrėžia sandorių
tarp susijusių šalių atskleidimą, o ne jų išankstinį tvirtinimą ar apskritai draudimą priimti (kas de

facto būtų pasiekta priėmus siūlomą 371 straipsnio redakciją). Principuose nurodyta, kad susijusių
asmenų sandoriams gali būti reikalingas tik valdybos pritarimas (Principų 25 psl.), o ne stebėtojų
tarybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas (kas lemtų, kad daugeliui bendrovių,
neturinčių stebėtojų tarybų, iš esmės būtų pernelyg sudėtinga sudaryti sandorius tarp susijusių
šalių) (Principų 26 psl.). Jau minėta, kad Principai reikalauja nustatyti balansą tarp akcininkų teisių
gynimo ir būtinybės vengti perteklinio bylinėjimosi (Principų 19 psl.); akcentuoja poreikį
vadovybei greitai priimti sprendimus (Principų 18 psl.); strategijos perdavimą valdybai /
vadovybei (Principų 18 psl.).
Projekto 371 straipsnio 2 dalis nepateikia tikslaus susijusios šalies apibrėžimo, o nukreipia į 2008
m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1126/2008. Tačiau nurodytame reglamente sąvoka
„susijusi šalis“ apibrėžia neaiškiai, naudojant Lietuvos teisėje neapibrėžtas sąvokas, tokias kaip
„artimi asmens šeimos nariai“, todėl praktikoje neabejotinai bus skirtingų interpretacijų, kas turi
būti laikoma susijusia šalimi.
Diskutuotina Projekto 371 straipsnio 3 dalyje numato pareigą susijusiai šaliai informuoti akcinės
bendrovės vadovą informuoti apie priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia šalimi.
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Abejotina, ar toks įpareigojimas bus įgyvendinamas praktikoje, nes susijusi šalis apima platų
subjektų ratą, įskaitant ir fizinius asmenis, todėl maža tikėtina, kad tokie susiję asmenys visais
atvejais turės kompetenciją ir galimybes įvertinti galiojančius teisės aktus ir nustatyti bei įvertinti
priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia šalimi. Be to, Projekto nėra numatyta jokių
sankcijų, jeigu susijęs asmuo nevykdytų šios pareigos. Atsižvelgiant į šiuos argumentus,
svarstytina visiškai atsisakyti Projekto 371 straipsnio 3 dalies.
Projekto 371 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad bendrovės audito komitetas privalės pateikti išvadą
dėl sandorio su susijusia šalimi, įvertindamas ir pagrįsdamas, ar sandoris sudaromas rinkos
sąlygomis ir ar sandoris yra sąžiningas bendrovės akcininkų atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys, jog
remiantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 5 dalimi, į audito komiteto pareigas
yra įtrauktos tik funkcijos, susijusios su bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesu ir
bendrovės finansinių ataskaitų audito, atliekamo nepriklausomo auditoriaus, priežiūra. Audito
komiteto funkcijoms nėra priskirta vertinti bendrovės sudaromus sandorius, tai yra išimtinė
kolegialaus bendrovės valdymo organo funkcija. Jeigu audito komitetui būtų priskirtos
papildomos minėtos funkcijos, atitinkamuose teisės aktuose taip pat reikėtų atlikti pakeitimus,
nustatančius reikalavimus audito komitetui dėl susijusių asmenų sandorių vertinimo, taip pat
numatyti atsakomybę audito komiteto nariams už tokių reikalavimų nesilaikymą ar neteisingos
ataskaitos parengimą. Atkreiptinas dėmesys, jog dabar reikalavimai audito komiteto sudėčiai ir
jų nariams yra nustatyti 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarime Nr. 03-14 dėl
reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo. Remiantis audito komiteto nariams
keliamiems reikalavimais, pastebėtina, jog audito komitetas neturės reikiamos kompetencijos ir
kvalifikacijos įvertinti, ar sandoriai tarp susijusių šalių sudaryto rinkos sąlygomis. Pagal dabartinį
reguliavimą, tik vienam iš audito komiteto narių yra keliamas turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo
patirti buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityje, kitiems nariams keliami
reikalavimai tik turėti žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito srityje.
Projekto 371 straipsnio 9 dalis numato, jog be jokių išimčių turės būti išviešinami visos bendrovės
sandorių su susijusiais asmenimis detalės, įskaitant sandorio vertę. Tokia nuostata gali būti
nesuderinama su reikalavimais, taikomais bendrovės komercinių paslapčių apsaugai, taip pat ir
asmens duomenų apsaugos reglamentavimu (pavyzdžiui, Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriuo duomenų valdytojas įpareigojamas užtikrinti, kad
asmens duomenys būtų „tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau

tvarkyti“.). Be to, viešinant tokių sandorių detales, gali būti pažeisti teisėtai bendrovės interesai,
atskleidžiama potencialiai komercinę vertę turinti informacija, kuria galės pasinaudoti bendrovės
konkurentai, todėl bus padaryta žala sąžiningai konkurencijai, taip pat gali pakenkti bendrovės
veiklai ir padėti konkurentams.
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Projekto 371 straipsnio 11 dalis numato, kad šis straipsnis taikomas ir sandoriams, sudaromiems
tarp su listinguojama bendrove susijusios šalies ir šios bendrovės dukterinės įmonės. Iš tokios
formuluotės taip pat nėra visiškai aiškus sąvokos „susijusi šalis“ turinys.
Apibendrinant visą naujai siūlomą reglamentavimą dėl sandorių su susijusiomis šalimis,
pažymėtina,

kad

siūlomas

reglamentavimas

yra

neproporcingas

išsikeltam

tikslui.

Listinguojamoms bendrovėms, kurios šiuo metu ir taip patiria daug išlaidų dėl įvairių informacijos
atskleidimo ir kitų priežiūros reikalavimų, siūlomas reglamentavimas sukels pernelyg daug
nepagrįstų veiklos suvaržymų. Pastebėtina, kad siūlomas reglamentavimas gali netgi paskatinti
šiuo metu listinguojamas bendroves nuspręsti pasitraukti iš akcijų biržos bei susilaikyti kitas
bendroves nuo atėjimo į akcijų biržą.
SIŪLOME:
Vietoje Projekto 371 straipsnyje siūlomo sudėtingo ir sunkiai įgyvendinimo sandorių su susijusiais
asmenimis tvirtinimo mechanizmo, siekiant prisidėti prie didesnio akcinių bendrovių valdymo
skaidrumo, svarstytinos kitos galimybės, kurios padėtų išsikelti pasiektus tikslus, nustatant
proporcingus ir išsikeltam tikslui adekvačius bei aiškiai suprantamus įpareigojimus akcinėms
bendrovėms. Pavyzdžiui:
i.

svarstytina keisti Projekto 371 straipsnio 2 dalį pateikiant nuorodą į Lietuvos teisės aktą,
kuriame yra pateiktas „susijusios šalies“ apibrėžimas (pavyzdžiui, Konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 18 dalis arba Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalis);

ii.

svarstytina visiškai atsisakyti Projekto 371 straipsnio 3 dalies;

iii.

svarstytina koreguoti Projekto 371 straipsnio 4 dalį taip: „Akcinės bendrovės, kurios
akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas, prieš sudarydamas akcinės
bendrovės vardu sandorį su susijusia šalimi, turi gauti stebėtojų tarybos arba valdybos,
arba, jeigu valdyba tokioje akcinėje bendrovėje nesudaryta, - stebėtojų tarybos
atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, pritarimą.
o jeigu akcinėje bendrovėje nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, atliekanti šio
Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, – visuotinio akcininkų
susirinkimo pritarimą. Akcinės bendrovės įstatuose gali būti nurodoma, kurio kolegialaus
organo kompetencijai yra priskiriamas tokio pritarimo suteikimas (jeigu akcinėje
bendrovėje yra sudaryta ir valdyba, ir stebėtojų taryba) arba kad tokį pritarimą gali išduoti
tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Balsuojant už tokio pritarimo suteikimą, balso teisės
neturi atitinkamo kolegialaus organo narys arba akcininkas, jeigu balsuojama dėl
sandorio, kurio atžvilgiu atitinkamo kolegialaus organo narys ar akcininkas turi asmeninių
interesų.“
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iv.

svarstytina išbraukti iš Projekto 371 straipsnio 5 ir 6 dalis, visiškai atsisakant reikalavimo
susijusių šalių sandorius svarstyti audito komitete, nes audito komitetui yra priskirtos iš
esmės kitos funkcijos, taip pat nėra nustatyta atsakomybės audito komiteto nariams už
neteisingos ataskaitos pateikimą. Kaip galima alternatyva svarstytinas įpareigojimas
bendrovės valdybai parengti bendrovės vidaus politiką dėl sandorių, sudaromų su
susijusiais asmenims, sudarymo ir tvirtinimo tvarkos. Minėta politika būtų prieinama
viešai ir ja privalėtų vadovautis bendrovės valdyba, tvirtindama sandorius su susijusiais
asmenimis. Svarstytina tokia Projekto 371 straipsnio 5 dalies nauja redakcija:
„5. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, valdyba
turi parengti akcinės bendrovės politiką dėl sandorių, sudaromų su susijusiais asmenims,
sudarymo ir tvirtinimo. Parengta politika įsigalioja ją patvirtinus akcinės bendrovės
valdybai. Akcinės bendrovės įstatuose gali būti nurodoma, kad politiką tvirtina akcinės
bendrovės stebėtojų taryba arba visuotinis akcininkų susirinkimas. Nuo politikos
patvirtinimo ja privaloma vadovautis sudarant visus akcinės bendrovės sandorius,
nurodytus šio straipsnio 1 dalyje. Politika ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos
patvirtinimo turi būti paskelbta akcinės bendrovės interneto svetainėje. Pavyzdinę
politiką dėl sandorių, sudaromų su susijusiais asmenims, sudarymo ir tvirtinimo, nustato
Lietuvos bankas.

v.

atsižvelgiant į siūlomus Projekto 371 straipsnio 5 dalies pakeitimus, siūlytina visiškai
išbraukti Projekto 371 straipsnio 7 dalį;

vi.

atsižvelgiant į siūlomų Projekto 371 straipsnio 4 dalies pakeitimų paskutinį sakinį, kuriame
nurodoma, kad balsuojant dėl pritarimo sandoriui, balso teisės neturi asmenys, turintys
tokiame sandoryje asmeninių interesų, siūlytina visiškai išbraukti Projekto 371 straipsnio 8
dalį;

vii.

svarstytina visiškai pakeisti Projekto 371 straipsnio 9 dalį taip: „9. Informacija apie akcinės
bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandorius su
susijusiais asmenimis turi būti atskleista akcinės bendrovės finansinėje atskaitomybėje
akcinės bendrovės buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

viii.

svarstytina tikslinti Projekto 371 straipsnio 11 dalį, suvienodinant sąvoką „susijusi šalis“ su
šio straipsnio 2 dalyje nustatytu „susijusios šalies“ apibrėžimu;

ix.

atitinkamai su aukščiau aprašytais pakeitimais, siūlytina papildyti 34 straipsnio 4 dalyje
išdėstytą valdybos kompetenciją ir 4 dalį papildyti nauju 8 punktu ir jį išdėstyti taip:
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„8) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371
straipsnyje“. Buvusį 34 straipsnio 4 dalies 8 punktą laikyti 9 punktu;
x.

svarstytina atsisakyti Projekto 20 straipsnio 2 papildymo, ir visą punktą išdėstyti taip:
„2. Jei akcinėje bendrovėje nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, atliekanti šio
Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, visuotinis akcininkų
susirinkimas turi teisę priimti sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip
nustatyta šio Įstatymo 371 straipsnyje. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus
šiame Įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį
Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra
valdymo organų funkcijos.“;

xi.

svarstytina papildyti Projekto 32 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir visą punktą išdėstyti taip:
„2) bendrovėje, kurioje valdyba nesudaroma, stebėtojų taryba priima sprendimus dėl
sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371 straipsnyje.“;
Atitinkamai, atsisakyti Projekto siūlomo pakeitimo papildyti 34 straipsnio 11 dalį nauju 1
punktu, kuriame numatyta, kad:
„4. Bendrovės, kurioje stebėtojų taryba nesudaroma, įstatuose gali būti nustatyta, kad
valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:
1) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371
straipsnyje“.
4. Dėl bendrovės akcijų išpirkimą reglamentuojančių nuostatų

Į Projektą nepagrįstai neįtraukta Ūkio ministerijos rengtame pirminiame projekte, Reg. Nr. 1613680

(https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4432b8d2c12e11e682539852a4b72dd4), buvusi

numatyta

įtvirtinti bendrovės akcijų išpirkimo privaloma tvarka galimybė ir šios galimybės įgyvendinimą
reglamentuojančios nuostatos (pirminiu projektu siūlytas naujas ABĮ 471 straipsnis "Bendrovės

akcijų išpirkimas"), kai akcininkas ar akcininkų grupė bendrovėje valdo 95% bendrovės akcijų,
tokiu būdu sudarant galimybes tiek stambiesiems akcininkams reikalauti parduoti (išpirkimo
teisė), tiek smulkiesiems akcininkams reikalauti supirkti likusias akcijas (išpirkimo pareiga).
Siūlome grįžti prie šio anksčiau svarstyto pasiūlymo ir smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimo
galimybę įtraukti į Projektą, t. y. numatyti privalomą akcijų pardavimo ir pirkimo tvarką. Pagal
siūlytą tvarką, vienam iš akcininkų ar akcininkų grupei tokiu būdu pateikus reikalavimą,
atitinkamai, akcijas parduoti ar įsigyti, kita šalis privaloma ir įstatyme numatyta tvarka turėtų šį
reikalavimą įgyvendinti:
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Iš stambiojo akcininko perspektyvos – bendrovės akcininkas (veikdamas savarankiškai ar
kartu su kitais sutartinai veikiančiais akcininkais) įsigijęs ne mažiau kaip 95 procentus
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų, turėtų teisę
reikalauti, kad visi kiti tos bendrovės akcininkai parduotų jiems nuosavybės teise
priklausančias bendrovės akcijas (išpirkimo teisė), o pastarieji privalėtų šias akcijas
parduoti laikydamiesi nustatytos akcijų išpirkimo tvarkos.



Iš smulkiojo akcininko perspektyvos – bendrovės akcininkas turėtų teisę reikalauti kito
tos bendrovės akcininko, kuris veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai
veikiančiais asmenimis, įsigijo ne mažiau kaip 95 procentus balsų visuotiniame akcininkų
susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų, išpirkti jam nuosavybės teise priklausančias
balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, o pastarasis privalėtų šias akcijas išpirkti
(išpirkimo pareiga) laikydamasis nustatytos akcijų išpirkimo tvarkos.

Siūlytina įtraukti į šį Projektą ir būtent kartu su siūlomais pakeitimais svarstyti anksčiau siūlytas
ABĮ 471 str. bendrovės akcijų išpirkimą (tiek teisę, tiek pareigą) reglamentuojančias nuostatas,
ypatingai atsižvelgiant į tai, kad esant galimybei išpirkti smulkiųjų akcininkų akcijas tam tikros
bendrovės galėtų išspręsti bent dalį kitos aukščiau nurodytos Projektu sukuriamos problematikos
dėl privalomos sudaryti galimybės visiems akcininkams susipažinti su bendrovės konfidencialia
informacija, užtikrintų akcininkų, turinčių 95% ar daugiau visų bendrovės akcijų, galimybes
išvengti smulkiųjų akcininkų piktnaudžiavimo jiems suteiktomis plačiomis galimybėmis gauti
bendrovės konfidencialią informaciją, taip pat būtų užtikrinama sąžiningų smulkiųjų akcininkų
teisė pasitraukti iš bendrovės, kurios valdyme šie akcininkai dėl mažo valdomų akcijų skaičiaus
negali turėti jokios realios įtakos.
Manytina, kad toks pasiūlymas atitiktų tiek stambiųjų, tiek smulkiųjų akcininkų interesus ir galėtų
būti vienas iš būdų spręsti bent dalį Projektu sukuriamos problematikos.
SIŪLOME:
Papildyti Projektą straipsniu (471 str.), reglamentuojančiu bendrovės akcijų išpirkimo galimybes
ir įgyvendinimo tvarką.
Straipsnio formuluotę siūlome naudoti tokią, kokia buvo siūloma Ūkio ministerijos rengtame
pirminiame projekte, Reg. Nr. 16-136801, numatytame naujame 471 str.

2017 m. liepos 11 d.
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Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4432b8d2c12e11e682539852a4b72dd4
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