
 

 

PRIVALOMO NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO DĖL 2006 M. ĮGYTOS AKCINĖS 
BENDROVĖS „LINAS“ KONTROLĖS CIRKULIARAS 

 

1. Oficialaus siūlymo sąlygos 

2012 m. balandžio 27 d. sprendimu byloje Nr. 2A-195-527/2012 Kauno apygardos teismas, be kita 
ko, įpareigojo Akcinės bendrovės „LINAS“ (toliau – Bendrovė) akcininką Ramūną Lenčiauską 
pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas už teisės aktų reikalaujama tvarka 
nustatytą teisingą 0,78 Lt kainą už vieną paprastąją Bendrovės akciją. Priimdamas šį sprendimą 
teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos (toliau – VPK) (jos teisių 
perėmėjas – Lietuvos bankas) išvada, kad tokia pareiga Ramūnui Lenčiauskui ir kitiems sutartinai 
su juo veikusiems asmenims kilo 2006 m. liepos 11 d., sudarius Bendrovės akcijų perleidimo 
sutartį. VPK vertinimu, 2006 m. liepos 11 d. sudarius Bendrovės akcijų perleidimo sutartį, sutartinai 
veikiantiems asmenims priklausė 14 222 163 Bendrovės akcijos (59,16% balsų Bendrovės 
visuotiniame akcininkų susirinkime): 

- 9 469 918 akcijos (39,39% balsų) priklausė L.L.; 
- 556 371 akcija (2,31% balsų) priklausė P.J.; 
- 39 289 akcijos (0,16% balsų) priklausė Ramūnui Lenčiauskui; 
- 4 156 585 akcijos (17,29% balsų) priklausė UAB Nordic investicija. 

Vėlesniais teismų sprendimais kitiems, sutartinai su Ramūnu Lenčiausku veikusiems, asmenims 
pareiga teikti oficialų siūlymą buvo panaikinta. Iki šio cirkuliaro pasirašymo dienos pareigos pateikti 
privalomą oficialų siūlymą Ramūnas Lenčiauskas nebuvo įvykdęs. 

Ramūnas Lenčiauskas skirtingais laikotarpiais ėjo Bendrovės direktoriaus pareigas. Imant nuo 
2005: nuo 2008-04-29 iki 2008-08-21, nuo 2014-06-05 iki 2015-01-08, ir nuo 2016-02-02 iki 2016-
07-15. Nuo 2016-06-06 Ramūnas Lenčiauskas nėra Bendrovės akcininkas (nei tiesiogiai, nei per 
susijusius asmenis), nuo 2017-05-16 neužima vadovaujančių pareigų, o nuo 2020-02-21 apskritai 
neturi darbinių santykių su Bendrove. 

UAB Verslo dizainas, žinodamas smulkiųjų akcininkų lūkesčius dėl neįvykdyto 2006 m. Ramūno 
Lenčiausko privalomo oficialaus siūlymo ir siekdamas gerinti Bendrovės įvaizdį ir bendrąją 
nuomonę, kreipėsi į Ramūną Lenčiauską ir gavo jo sutikimą dėl šio oficialaus siūlymo teikimo ir 
įgyvendinimo. Pagal pateiktą sutikimą, UAB Verslo dizainas tenka atsakomybė, susijusi su šio 
oficialaus siūlymo teikimu ir įgyvendinimu. Tuo tarpu bet kokie reikalavimai ir ginčai, susiję su 2006 
m. kilusia Ramūno Lenčiausko pareiga ir jos vykdymu, išskyrus kiek nurodyta ankstesniame 
sakinyje, turi būti adresuojami Ramūnui Lenčiauskui. 

UAB Verslo dizainas (toliau taip pat – Oficialaus siūlymo teikėjas) 2021 m. balandžio 15 d. įsigijo 
20% Bendrovės akcijų. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui nusprendus delistinguoti 
Bendrovę, UAB Verslo dizainas tuo tikslu įgyvendina oficialų siūlymą (toliau – OS dėl 
delistingavimo). OS dėl delistingavimo yra atskiras oficialus siūlymas, kuris vykdomas lygiagrečiai 
ir yra nesusijęs su šiuo oficialiu siūlymu. UAB Verslo dizainas akcijų įsigijimas pagal šį oficialų 
siūlymą aukštesne kaina niekaip neįtakoja OS dėl delistingavimo kainos. 

Atsižvelgiant į tai, kad aptariama pareiga supirkti Bendrovės akcijas atsirado 2006 m. liepos 
11 d., šiuo oficialiu siūlymu pasinaudoti galės tik tie Bendrovės akcininkai, kurie turėjo 
Bendrovės akcijų 2006 m. liepos 11 d. ir jas tebeturi. Tais atvejais, jei Bendrovės akcininkai yra 
perleidę dalį 2006 m. liepos 11 d. turėtų akcijų, šiuo oficialiu siūlymu galės pasinaudoti dėl 
neperleistos akcijų dalies. Šis oficialus siūlymas nebus taikomas Bendrovės akcijų, kurios buvo 
įgytos po 2006 m. liepos 11 d., atžvilgiu. 

UAB Verslo dizainas teikia šį siūlymą supirkti 1 198 626 (vieną milijoną šimtą devyniasdešimt 
aštuonis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt šešias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios 

Verified by MarkSign.lt



2 

vertės Bendrovės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000100661, kas sudaro 4,99% visų Bendrovės 
išleistų akcijų ir balsų. 

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,226 (du šimtai dvidešimt šešios tūkstantosios) euro už 1 (vieną) 
paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. Už superkamas Bendrovės 
akcijas atsiskaitoma UAB Verslo dizainas pasiskolintais pinigais. 

Bendrovės akcininkams pateikus paraiškas parduoti savo turimas Bendrovės akcijas pagal šį 
oficialų siūlymą, Oficialaus siūlymo teikėjas pagal turimus duomenis sutikrins, ar atitinkamas 
Bendrovės akcininkas turi teisę pasinaudoti šiuo oficialiu siūlymu, bei ar Bendrovės akcininkas 
siūlomas parduoti Bendrovės akcijas turėjo 2006 m. liepos 11 d. Tokia patikra bus atliekama 
rankiniu būdu, todėl laikotarpis nuo oficialaus siūlymo pabaigos iki akcijų kainos sumokėjimo 
atitinkamam Bendrovės akcininkui gali užsitęsti. Planuojama, kad šis terminas paraiškų tikrinimui 
neturėtų viršyti 5 darbo dienų. 

2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė 
forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir 
interneto svetainės adresas 

Pavadinimas Akcinė bendrovė „LINAS“ 

Teisinė forma Akcinė bendrovė 

Juridinio asmens kodas 147689083 

Buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys 

Telefono numeris +370 45 506 100 

Fakso numeris - 

El. pašto adresas office@linas.lt 

Interneto svetainės adresas www.linas.lt 

 

3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai: 

3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir 
fakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo) 

Šio oficialaus siūlymo teikėjas turėtų būti Ramūnas Lenčiauskas, tačiau jo pareigą vykdo UAB 
Verslo dizainas, todėl cirkuliare pateikiama informacija apie UAB Verslo dizainas. 

3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, 
buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas 

Pavadinimas UAB Verslo dizainas 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Juridinio asmens kodas 302529076 
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Buveinės adresas Savanorių pr. 192, Kaunas 

Telefono numeris +370 37 327402  

Fakso numeris +370 37 327438 

El. pašto adresas info@verslodizainas.lt 

Interneto svetainės adresas - 

UAB Verslo dizainas teikia nekilnojamo turto priežiūros ir administravimo paslaugas, verslo 
valdymo konsultacijas, konsultacijas teisės ir finansų klausimais. UAB Verslo dizainas vienintelis 
valdymo organas yra direktorė Laima Žemaitienė. UAB Verslo dizainas visų akcijų savininkė yra 
UAB „Lidera LT“. UAB „Lidera LT“ vadovė ir visų akcijų savininkė yra Laima Žemaitienė. Nei UAB 
„Lidera LT“, nei Laima Žemaitienė Bendrovės, dėl kurios teikiamas oficialus siūlymas, akcijų neturi. 

3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, 
telefono ir fakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo) 

Oficialaus siūlymo teikėją, vadovaujantis bendrovės įstatais, atstovauja jo direktorė Laima 
Žemaitienė. 

3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens 
kodas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo) 

Netaikytina. 

4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, 
konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir fakso numeriai) 

Oficialaus siūlymo teikėją konsultuoja Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT, adresas 
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, kontaktinis telefonas +370 5250 0800, elektroninis paštas 
delistingavimas@cobalt.legal. 

5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis) 

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis yra 14 (keturiolika) dienų. 

6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius 
pagal rūšį, klasę, ISIN kodą, jų nominalioji vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius 

Akcijų skaičius 24 038 990 

Akcijų rūšis, klasė Paprastosios, nematerialios, vardinės 

ISIN kodas LT0000100661 

Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR 

Nuosavų akcijų skaičius 450 000 
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7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų 
vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje 

Akcinės bendrovės „LINAS“ išleistos 24 038 990 (dvidešimt keturi milijonai trisdešimt aštuoni 
tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius 
Papildomąjį sąrašą. 2021 m. gegužės 25 d. buvo priimtas Bendrovės visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq 
Vilnius. 

8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 
vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą; 
jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių 
savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių skaičiaus, oficialus 
siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą) 

Netaikoma. 

9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių 
popierių skaičius pagal rūšį, klasę ir ISIN kodą, šių vertybinių popierių suteikiamų 
balsų skaičius (%), kuriuos: 

9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios 
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio 
cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos 
oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliaro pasirašymo dieną 
(pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą) 

Pareigą teikti oficialų siūlymą turintis Ramūnas Lenčiauskas pranešimo apie ketinimą išbraukti 
akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq Vilnius paskelbimo dieną, t.y. 2021 m. balandžio 
26 d., ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną Bendrovės akcijų neturėjo (neturi). 

Oficialaus siūlymo teikėjas pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje 
rinkoje Nasdaq Vilnius paskelbimo dieną, t.y. 2021 m. balandžio 26 d., ir šio cirkuliaro pasirašymo 
dieną turėjo (turi) 4 807 800 vnt. akcinės bendrovės „LINAS“ paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas 
LT0000100661), kas sudaro 20,00% balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. 

UAB Verslo dizainas teikia šį siūlymą supirkti 1 198 626 (vieną milijoną šimtą devyniasdešimt 
aštuonis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt šešias) paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios 
vertės Bendrovės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000100661. 

9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, 
dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu 
ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); 
kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio 
cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą) 

Netaikoma. 

9.3. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų 
teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį 
susitarimą 

Netaikoma. 
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9.4. tretieji asmenys yra patikėję 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi 
teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo 
nuožiūra 

Netaikoma. 

10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi 
bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei 
yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus 
siūlymas, turimų balsų skaičius 

Akcinė bendrovė „LINAS“ nuosavybės teise neturi oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių 
popierių ir/ar jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. 

11. Mokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 
vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių 
popierių derinys) 

Pagal šį oficialų siūlymą už superkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, atsiskaitymo valiuta – 
eurai. 

12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių 
popierių ir pinigų deriniu, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių 
sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas 
oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami bendrovės, dėl 
kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo 
kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais 
popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais 

Oficialaus siūlymo kaina yra 0,226 (du šimtai dvidešimt šešios tūkstantosios) euro už 1 (vieną) 
paprastąją vardinę 0,29 EUR nominalios vertės Bendrovės akciją. 

13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių 
popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas 

Įsigaliojusiu 2012 m. balandžio 27 d. Kauno apygardos teismo sprendimu yra nustatyta, kad 2006 
m. liepos 11 d., t. y. dieną kada Ramūnui Lenčiauskui ir kitiems Bendrovės akcininkams kilo 
pareiga pateikti privalomą oficialų siūlymą, taikytina minimali oficialaus siūlymo kaina buvo 0,78 Lt. 
Savo sprendimu Kauno apygardos teismas įpareigojo Ramūną Lenčiauską pateikti privalomą 
oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas „už teisės aktų reikalaujama tvarka nustatytą teisingą 
0,78 Lt kainą už vieną paprastąją vardinę AB „LINAS“ akciją“. 

Atsižvelgiant į nustatytą oficialų lito ir euro keitimo kursą (3,4528 EUR už 1 Lt), teismo nurodyta 
kaina yra konvertuojama į eurus, nustatant, kad šiuo oficialiu siūlymu Bendrovės akcijos yra 
superkamos už 0,226 (du šimtai dvidešimt šešios tūkstantosios) euro kainą už vieną Bendrovės 
akciją. 

Nustatydamas šią oficialaus siūlymo kainą Oficialaus siūlymo teikėjas nuodugniai įvertino visas su 
šiuo oficialiu siūlymu bei su juo įgyvendinama Ramūno Lenčiausko pareiga susijusias aplinkybes ir 
mano, kad nustatyta oficialaus siūlymo kaina yra teisinga, ir kad akcininkai galės priimti atitinkamą 
sprendimą dėl Bendrovės akcijų pardavimo. 

14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius 

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais nebus siūlomi. 
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14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios bendrovės pavadinimas, teisinė forma, 
juridinio asmens kodas, buveinės adresas, interneto svetainė 

Netaikoma. 

14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė ir 
kt.) 

Netaikoma. 

14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius 

Netaikoma. 

14.4. kurioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra 
leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais 

Netaikoma. 

14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija 

Netaikoma. 

15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui 
įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kaip užtikrinamas skolintų 
(skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), 
nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar 
kt.) 

Oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos skolintos Oficialaus siūlymo teikėjo lėšos. 
Oficialaus siūlymo teikėjas sudarė dvi paskolos sutartis su grupės įmone UAB „Lidera LT“, juridinio 
asmens kodas 305773096: (i) 2021 m. birželio 14 d. Paskolos sutartį dėl 850 000 EUR dydžio 
paskolos suteikimo ir (ii) 2022 m. vasario 7 d. Paskolos sutartį dėl 400 000 EUR dydžio paskolos 
suteikimo (toliau abi sutartys kartu – Paskolų sutartys). Prašymo patvirtinti šio oficialaus siūlymo 
cirkuliarą teikimo dieną Oficialaus siūlymo teikėjas jau yra gavęs paskolas. Paskolos suteiktos su 
5% metinėmis palūkanomis, paskolų grąžinimo terminas – 2022 m. gruodžio 31 d. Paskolų 
grąžinimas nėra užtikrintas papildomomis užtikrinimo priemonėmis. Paskolos yra skirtos 
atsiskaitymui už šio oficialaus siūlymo metu bei OS dėl delistingavimo vykdymo metu supirktas 
akcijas. 

16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant 
Įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalių reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, 
sumokėjimo būdas) 

Netaikoma. 

17. Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios 
nuo oficialaus siūlymo teikėjo 

Oficialus siūlymas bus įvykęs nepriklausomai nuo to, ar bus atsiliepusių į šį siūlymą akcijų turėtojų. 
Šio cirkuliaro pasirašymo metu nėra žinomų oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančių aplinkybių, 
tiesiogiai nepriklausančių nuo oficialaus siūlymo teikėjo. 

18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus 
siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas būtų įgyvendintas: 
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18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas 

Oficialaus siūlymo teikėjas neturi tikslo keisti Bendrovės veiklos krypčių, nėra priėmęs ir artimiausiu 
metu neplanuoja inicijuoti jokių sprendimų dėl šio klausimo. 

18.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas 
arba likvidavimas 

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti sprendimų dėl Bendrovės 
restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo. 

18.3. politika darbuotojų atžvilgiu 

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės politikos darbuotojų 
atžvilgiu keitimo. 

18.4. politika vadovų atžvilgiu 

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės politikos vadovų 
atžvilgiu keitimo. 

18.5. kapitalo pritraukimo politika 

Įvykdžius OS dėl delistingavimo Bendrovės atstovas kreipsis į reguliuojamąją rinką Nasdaq Vilnius 
su prašymu išbraukti Bendrovę iš prekybos joje. Kitais aspektais Oficialaus siūlymo teikėjas 
artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės kapitalo pritraukimo politikos pakeitimo. Privalomo 
akcijų supirkimo inicijuoti taip pat neplanuojama. 

18.6. dividendų politika 

Dėl dividendų mokėjimo sprendžia Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo metu, 
priimdami sprendimą dėl Bendrovės uždirbto pelno paskirstymo. UAB Verslo dizainas artimiausiu 
metu neplanuoja inicijuoti dividendų mokėjimo. 

18.7. numatomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų 
pakeitimai 

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti Bendrovės įstatų pakeitimų. 

18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos 
specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan. 

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu neplanuoja inicijuoti specialių išmokų, skatinimo 
sistemos ir pan. vadovams pakeitimų. 

19. Rašytinė sutartis, kurioje nustatytos sutartinai veikiančių asmenų teisės ir 
tarpusavio įsipareigojimai, taip pat atsakomybė už įsipareigojimų nesilaikymą 
vykdant oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo 
įgyvendinimo taisykles 

Netaikoma. 

20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios 
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 
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Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudaręs jokių susitarimų su kitais asmenimis dėl balsavimo 
Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. 

21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios 
bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių 
savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi 
teismai 

Oficialaus siūlymo teikėjo ir Akcinės bendrovės „LINAS“ akcininkų sudarytoms sutartims, 
susijusioms su oficialiu siūlymu, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai – 
Lietuvos Respublikos teismai. 

22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją: 

22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo 
baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 

Netaikoma. 

22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už 
nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams 

Netaikoma. 

23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, 
darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei 
finansinei padėčiai 

Oficialaus siūlymo teikėjui nežinoma apie kokius nors vykstančius teismo ar trečiųjų asmenų 
(arbitražo) procesus, kurie galėtų daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei 
padėčiai. 

24. Informacijos šaltiniai, kuriuose skelbiama informacija apie oficialų siūlymą ir jo 
įgyvendinimą 

Oficialaus siūlymo teikėjas informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą numato skelbti 
dienraštyje „Lietuvos rytas“, VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame Informaciniame 
leidinyje, per Nasdaq Vilnius informacinę sistemą bei Bendrovės internetiniame puslapyje. 

25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra 

Privalomas nekonkurencinis oficialus siūlymas supirkti balsavimo teisę suteikiančias Akcinės 
bendrovės „LINAS“ akcijas bus įgyvendinamas per Nasdaq Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, 
tarpininkaujant AB Šiaulių bankas. 

Bendrovės akcininkai, norėdami parduoti Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į 
bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti 
Bendrovės akcijas. Pavedimus priimantys tarpininkai neturės techninių galimybių nustatyti, ar 
pavedimą teikiantis asmuo turi teisę pasinaudoti šiuo oficialiu siūlymu. Pasibaigus paraiškų teikimo 
terminui Oficialaus siūlymo teikėjas pagal turimus duomenis sutikrins, ar atitinkamas Bendrovės 
akcininkas turi teisę pasinaudoti šiuo oficialiu siūlymu, bei ar Bendrovės akcininkas siūlomas 
parduoti Bendrovės akcijas turėjo 2006 m. liepos 11 d.  

Nesant techninių galimybių finansų tarpininkams iš anksto nustatyti ar konkretus akcininkas turi 
teisę teikti pavedimą pagal šį oficialų siūlymą, akcininkams atsiranda atsiliepimo ne į tą oficialų 
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siūlymą rizika. Šios rizikos sumažinimui akcininkai skatinami detaliai susipažinti su savo turima 
informacija apie savo akcijas ir atitinkamai įsivertinti, ar verta teikti pavedimus pagal šį oficialų 
siūlymą. 

Oficialiam siūlymui įgyvendinti nėra reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas. 

26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą 
informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir 
kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių 
savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą 

Oficialaus siūlymo teikėjas pasirašydamas patvirtina, kad šiame cirkuliare pateikta informacija 
atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių 
savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą. 

 

UAB Verslo dizainas direktorė Laima Žemaitienė 

 

___________________________ 

2022 m. balandžio mėn. 6 d. 
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