
OFICIALIŲ SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

1. 
UAB „Verslo dizainas“, juridinio asmens kodas 302529076, Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. Nr. 
+370 37 327402 

 
(oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, 
telefono numeriai) 
  

2. 
Akcinė bendrovė „LINAS“, juridinio asmens kodas 147689083, S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, 
tel. Nr. +370 45 506 100 

 (bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai) 
  

3. 

2022 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-74 dėl privalomo 
nekonkurencinio oficialaus siūlymo siekiant išbraukti akcinės bendrovės „Linas“ akcijas iš 
prekybos reguliuojamoje rinkoje cirkuliarą (toliau – OS dėl delistingavimo) ir 2022 m. balandžio 
12 d. sprendimas Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-75 dėl privalomo nekonkurencinio oficialaus 
siūlymo dėl 2006 m. įgytos akcinės bendrovės „LINAS“ kontrolės cirkuliarą (toliau – OS dėl 

pareigos vykdymo) 
 (Lietuvos banko sprendimo patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą ar keisti jo sąlygas priėmimo data ir numeris) 
  

4. 
OS dėl delistingavimo: pradžia - 2022 m. balandžio 19 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 18 d.; 
OS dėl pareigos vykdymo: pradžia - 2022 m. balandžio 19 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 2 d. 

 (oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos) 
  

5. Paprastosios vardinės akcijos, ISIN kodas LT0000100661, nominali vertė - 0,29 EUR 
 (vertybinių popierių, dėl kurių buvo pateiktas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė) 
  

6. 
OS dėl delistingavimo: 6.038.263 akcijos, kas sudaro 25,12 % visų išleistų akcijų ir balsų; 
OS dėl pareigos vykdymo: 1.198.626 akcijos, kas sudaro 4,99% visų išleistų akcijų ir balsų. 

 
(vertybinių popierių, dėl kurių buvo pateiktas oficialus siūlymas, skaičius (vnt.), jų dalis bendrovės, dėl kurios akcijų 
teikiamas oficialus siūlymas, įstatiniame (banko – akciniame) kapitale ir balsų skaičius (%)) 
  

7. 

ISIN kodas LT0000100661:  
OS dėl delistingavimo: 2.142.306 akcijos, kas sudaro 8,91% visų išleistų akcijų ir balsų; 
OS dėl pareigos vykdymo: 132.663 akcijos, kas sudaro 0,55% visų išleistų akcijų ir balsų; 
Viso: 2.274.969 akcijos, kas sudaro 9,46% visų išleistų akcijų ir balsų 

 
(supirktų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių skaičius (vnt.) pagal ISIN 
kodus, jų dalis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatiniame (banko – akciniame) kapitale ir 
balsų skaičius (%)) 

 

 

UAB „Verslo dizainas“ direktorė  Laima Žemaitienė 
   
Pasirašymo data: 2022 m. gegužės 20 d.   
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