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LIETUVOS BANKO
FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS
DIREKTORIUS
SPRENDIMAS
DĖL SPRENDIMO DĖL UAB VERSLO DIZAINAS PATEIKTŲ AB „LINAS“ OFICIALIŲ
SIŪLYMŲ CIRKULIARŲ TVIRTINIMO PRIĖMIMO ATIDĖJIMO
2021 m. liepos 28 d. Nr. V 2021/(34.3.E-3400)-419-142
Vilnius
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė, atsižvelgdama į 2021 m.
birželio 14 d. UAB Verslo dizainas (juridinio asmens kodas 302529076; registruotos buveinės
adresas: Savanorių pr. 192, Kaunas) prašymą patvirtinti oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti
AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, ir oficialaus siūlymo
dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės cirkuliarus (toliau – Prašymas) ir papildomai
pareikalautą informaciją ir dokumentus, išnagrinėjo pateiktą Prašymą ir su juo susijusius
dokumentus ir nustatė:
1. Teisinis reguliavimas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) 33 straipsnio 6 dalyje
nurodyta, kad oficialiems siūlymams, kuriais siekiama išbraukti akcijas iš prekybos
reguliuojamoje
rinkoje,
mutatis
mutandis
taikomos
privalomą
oficialų
siūlymą
reglamentuojančios nuostatos. Šio straipsnio tikslais balsų ribos peržengimo diena laikoma
pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje
reguliuojamoje rinkoje paskelbimo diena.
VPĮ 29 straipsnyje reglamentuota, kaip nustatoma privalomo oficialaus siūlymo kaina.
Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti teisinga. VPĮ
29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kaina nustatoma vadovaujantis šiais principais: privalomo
oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus
siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki balsų ribos peržengimo dienos (šiuo atveju iki
pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje
reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos), kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos
kainą reguliuojamoje rinkoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos (šiuo
atveju iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje
veikiančioje reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos), kai vertybiniais popieriais prekiaujama
reguliuojamoje rinkoje. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus
siūlymo kainą VPĮ 29 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.
VPĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad priežiūros institucija prižiūri, kaip
laikomasi Oficialaus siūlymo nuostatų, kai oficialus siūlymas teikiamas dėl Lietuvos Respublikoje
įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti Lietuvos Respublikoje
veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. VPĮ 37 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta priežiūros
institucijos funkcija ir pareiga – tvirtinti oficialių siūlymų cirkuliarus.
2. Nustatytos faktinės aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai
2021 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime už
sprendimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius
balsavo UAB Verslo dizainas, UAB „Vasana“, asociacija „EEEE“ ir UAB „Rivena“. Susirinkime taip
pat priimtas sprendimas, kad pareigą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą už kitus akcininkus
įvykdys UAB Verslo dizainas.
Kartu su cirkuliaru dėl oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos
AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, pateiktas cirkuliaras dėl oficialaus siūlymo dėl
2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės. Prašyme nurodyta, kad abu cirkuliarai teikiami kaip vieną
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paketą sudarantys dokumentai, todėl prašoma, jei dėl kokių nors priežasčių Lietuvos bankas
nuspręstų kurio nors vieno iš šių cirkuliarų netvirtinti, netvirtinti ir kito cirkuliaro.
Išnagrinėjęs gautus dokumentus ir kitą priežiūros tikslais gautą bei viešai prieinamą
informaciją, Lietuvos bankas nustatė, kad negali priimti sprendimo dėl pateikto oficialaus
siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje
rinkoje, cirkuliaro tvirtinimo dėl toliau išvardytų pagrindų, kurie turi įtakos vertinant, ar
oficialaus siūlymo kaina yra teisinga:
1. VPĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vienas iš oficialaus siūlymo teisingos kainos
nustatymo principų yra tai, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už
didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki
pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje
reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kainą. UAB Verslo dizainas ir UAB „Vasana“ (jos
2021 m. gegužės 25 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo už AB „Linas“
akcijų išbraukimą iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje) per 12
mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos Lietuvos
Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos yra sudariusios sandorius
dėl AB „Linas“ akcijų įsigijimo. Nors sutartys dėl AB „Linas“ akcijų pirkimo ir pardavimo buvo
sudarytos, tačiau už įsigytas AB „Linas“ akcijas pagal akcijų pirkimo–pardavimo sutartis iki šio
sprendimo priėmimo nėra atsiskaityta. Kadangi AB „Vasana“ ir AB Verslo dizainas neužbaigė
vykdyti AB „Linas“ akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių, negalima tiksliai įvertinti kainos, už kurią
UAB „Vasana“ ir UAB Verslo dizainas įsigijo AB „Linas“ akcijų. Ši kaina yra svarbi vertinant UAB
Verslo dizainas pateikto oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB
Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, kainą.
2. Vadovaujantis Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus
2021 m. liepos 27 d. potvarkiu Nr. V 2021/(34.1.E-3400)-430-63, pradėtas tyrimas dėl
prekybos AB „Linas“ akcijomis. Tyrimo tikslas – įvertinti, ar prekyba AB „Linas“ akcijomis
laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 20 d. iki 2021 m. kovo 9 d. vyko nepažeidžiant Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 14 ir 15
straipsnių. Tyrimo rezultatai gali turėti įtakos vertinant, ar pateikto oficialaus siūlymo kaina yra
teisinga.
Atsižvelgdama į tai, kad UAB Verslo dizainas ir UAB „Vasana“, kurios 2021 m. gegužės
25 d. AB „Linas“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo už AB „Linas“ akcijų
išbraukimą iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, sandoriai dėl
AB „Linas“ akcijų pirkimo–pardavimo yra neužbaigti vykdyti, t. y. šio sprendimo priėmimo dieną
nėra atsiskaityta už akcijų pirkimą ir pardavimą, taip pat į Lietuvos banko pradėtą tyrimą dėl
prekybos AB „Linas“ akcijomis bei šių aplinkybių svarbą vertinant UAB Verslo dizainas pateikto
oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius
reguliuojamoje rinkoje, kainą, taip pat į Prašyme nurodytą aplinkybę, kad cirkuliaras dėl
oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius
reguliuojamoje rinkoje, ir cirkuliaras dėl oficialaus siūlymo dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“
kontrolės yra teikiami kaip vieną paketą sudarantys dokumentai, todėl, jei Lietuvos bankas
nuspręstų kurio nors vieno iš šių cirkuliarų netvirtinti, netvirtinti ir kito cirkuliaro, ir
vadovaudamasi VPĮ 29 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 34 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 37
straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 0367 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų
pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ 2 punktu, n u s p r e n d ž i u:
Atidėti sprendimų dėl UAB Verslo dizainas pateiktų oficialaus siūlymo, siekiant išbraukti
AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, ir oficialaus siūlymo
dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės cirkuliarų tvirtinimo priėmimą, iki išnyks šio sprendimo
aprašomosios dalies 2 punkte nurodyti pagrindai, dėl kurių yra atidedamas sprendimų
priėmimas.
Sprendimas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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