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Advokatų kontoros „Sorainen“ partneris Tomas 
Kontautas sako, kad abu „Snoro“ akcininkai turi teisę 
pareikšti ieškinį d÷l žalos atlyginimo, o jų advokatai 
turbūt dar turi savo arsenale priemonių, kurios dar n÷ra 
išnaudotos. Tačiau teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, o 

KOKIA „SNORO“ AKCIJOS KAINA?
VIOLETA BAGDANAVIČIŪTö 2012 06 06
 

Šiandien 10 valandą ryto baig÷si paraiškų padavimo terminas Finansų ministerijos 

skelbtam viešojo pirkimo konkursui. Buvo laukiama tiek÷jų, norinčių įvertinti 

bankrutuojančio banko „Snoras“  akcijų kainą nusavinimo metu. Finansų 

ministerija gavo tik vieno tiek÷jo siūlymą. Vertinimo darbams dar neprasid÷jus 

prognozuojama, kad didžiausi banko akcininkai ir kai kurie smulkieji  akcininkai 

skųs šį akcijų vertinimą, kuris bus pateiktas v÷liau.
 

Finansų ministerija, pasiūlymų į geguž÷s 

viduryje paskelbtą konkursą, pirmiausiai 

lauk÷ iki geguž÷s 28 dienos, o v÷liau šį 

laiką pratęs÷ iki birželio 6 dienos ryto. Šis 

viešojo pirkimo laikas buvo pratęstas po to, 

kai „Snoro“ akcijų kainos nustatymo 

paslaugų viešojo pirkimo komisija, 

įvertinusi gautas pastabas ir argumentus, 

patikslino vieną iš pirkimo sutarties 

projekto punktų. „Naujas pirkimo sutarties 

projekto 5.5 punktas nustato, kad paslaugų 

teik÷jas, nepaisant to, kad pasirašytas 

perdavimo-pri÷mimo aktas, ir po to lieka 

atsakingas už  perkančiosios organizacijos nuostolius, atsiradusius d÷l to, kad paslauga buvo 

suteikta netinkamai ir (arba) d÷l paslaugos rezultato trūkumų, jeigu yra paslaugų teik÷jo 

kalt÷“, - apie korekcijas viešajame pirkime eVersus informuoja Finansų ministr÷s patar÷ja 

visuomen÷s informavimo klausimais Rasa Jakilaitien÷. Vakar ji neatskleid÷, kiek Finansų 

ministerija sulauk÷ norinčių vertinti „Snoro“ akcijas, argumentuodama, kad informacija „apie 

pateiktus pasiūlymus ar jų skaičių gal÷tų įtakoti pasiūlymų dar nepateikusių teik÷jų paslaugų 

kainą ir tokiu būdu įtakoti konkurenciją“.

 

Akcijos vert÷ 0 Lt?
 

Šiandien 10 valandą ryto baig÷si laikas, kai 

galima teikti pasiūlymus šiam viešajam 

ministerijos pirkimui. Buvo gautas vienas 

siūlymas. Šiuo metu ministerija vertina, ar 

jis atitinka kvalifikacinius 

reikalavimus. Paslaugų teik÷jų pasiūlymai, 

pasak Jakilaitien÷s, bus vertinami pagal 

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 

vertinimo kriterijų. Tai yra bus vertinama 

paslaugų kaina ir paslaugų teikimo kokyb÷ 

bei efektyvumas. Tai bus daroma kitą 

savaitę.

„Snoras“ tur÷jo daugiau kaip 3000 

smulkiųjų akcininkų, o jo liūto dalis akcijų 

priklaus÷ Vladimirui Antonovui ir Raimondui 

Baranauskui.

Antonovas yra pareiškęs pretenzijas 

Lietuvos Respublikai d÷l investuotojų teisių 

pažeidimo ir žalos atlyginimo.

Advokatų kontoros „Sorainen“ partneris 

Tomas Kontautas mano, kad „Snoro“ 

akcininkams teikiant ieškinį d÷l žalos 

atlyginimo vienas iš argumentų gal÷tų būti 

akcijų kaina. Tod÷l valstybei yra ypač 

 

 

POPULIARU

Brits Loyal to Home 
Grown Motors

English

LONDON, May 28, 2012. In 
advance of the imminent Jubilee
celebrations, it appears that 
Brits are just as patriotic about 

their cars as Queen Elizabeth ...> 
 

 

The World's Most 
Imaginative Bartender

English

LONDON, May 29, 2012. - David 
Wolowidnyk of Canada is 
crowned the World's Most 
Imaginative Bartender with New 

Bombay Sapphire cocktail named Beldi. Th ...> 
 

 

Giant Photo Dominates 
the Thames

English

LONDON, May 25. The largest 
ever photograph of the Royal
Family has been displayed on a 
prominent South Bank building 

in celebration of the Queen's Di ...> 
 

 

Lankstusis darbas: jau 
laikas

Požiūris

D÷l įvairių socialinių bei rinkos 
pokyčių arba abiejų šių veiksnių 
kombinacijos Lietuvoje jau 
susiformavo nemaža grup÷ 

žmonių, kurie negali dirbti vad ...> 
 

 

Kanuose – juvelyrikos 
blyksniai

Aksesuarai

Milijonai moterų visame 
pasaulyje tiki, kad žvaigždžių 
skonis išlavintas, tod÷l pagal 
išgales stengiasi kopijuoti jų 

stilių, aprangą, pirkti tokias pa ...> 
 

 

Most Popular Soccer Team In The World

English

MANCHESTER, England, May 29, 2012. - A new 
global survey released today – the largest soccer 
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ne advokatai, tod÷l galima tik÷tis, jog galimo ginčo 
atveju, teismo sprendimas bus teisingas.

Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas 
Plunksnis prognozuoja, kad po „Snoro“ akcijų vertinimo 
gali paaišk÷ti, kad smulkiesiems banko akcininkams 
teliko riestainio skyl÷.

svarbu užtikrinti, jog būtų atsirinktas geros 

reputacijos ir kvalifikuotas vertintojas.

Be to, advokatas primena, kad pagal Lietuvos Finansinio tvarumo įstatymą akcininkai turi 

teisę reikalauti tik žalos atlyginimo, o ne panaikinti sprendimą d÷l akcijų nusavinimo.

„Jeigu būtų įrodyta, jog kompensacija, kuri galimai bus sumok÷ta už nusavintas akcijas, n÷ra 

teisinga, skirtumas tarp tikrosios kainos ir nustatytosios sudarytų galimos žalos dydį“, - 

eVersus komentuoja Kontautas. Toks akcininkų bylin÷jimasis, jo teigimu, n÷ra naujiena. 

Pavyzdžiui, JAV draudimo milžin÷s AIG didžiausia akcinink÷ „Star International“ yra pateikusi 

25 mlrd. USD ieškinį d÷l galimai neteis÷to akcijų nusavinimo. Panašių veiksmų yra ÷męsi ir 

nusavinto Belgijos banko „Fortis“ akcininkai.

Tačiau Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Plunksnis jau dabar sako, kad 

panašių nacionalizavimų atveju užsienyje, smulkiesiems akcininkams pavyksta gauti 

teigiamą kainą tik tuo atveju, jeigu pavyksta įrodyti, kad banko nuosavas kapitalas 

per÷mimo atveju buvo teigiamas. Tod÷l jeigu „Snoro“ savininkams pareikšti įtarimai d÷l 1,7 

mlrd. Lt iššvaistymo yra realūs, tada galima tik÷tis tik vieno įvertinimo – „Snoro“ akcijos 

buvo bevert÷s.
 

„Viešąjį pirkimą laim÷jusiam vertintojui teks 

nelengvas uždavinys, nes dalis smulkiųjų ar 

stambieji akcininkai vertinimą gali skųsti, o 

galutinio teismo verdikto d÷l „Snoro“ 

istorijos – n÷ra“, - eVersus komentuoja 

Plunksnis.

Advokatas Kontautas prognozuoja, kad 

Lietuvos išlaidos investiciniams ginčams 

(ICSID), į kuriuos turbūt pretenduos ir 

„Snoro“ akcininkai, ir kiti kreditoriai, gali 

siekti keletą, ar, priklausomai nuo ieškinių 

pobūdžio ir gausos, keliolika milijonų litų.

eVersus pašnekovas primena, kad, 

pavyzdžiui, Latvijos valstyb÷, kuriai teko 

nusavinti „Parex banka“, buvo aktyvesn÷ nei Lietuva imdamasi veiksmų d÷l nuostolių 

išieškojimo iš buvusiųjų akcininkų. Šiems buvo pareikštas 235 mln. EUR ieškinys. Tuo tarpu 

akcininkai pateik÷ priešieškinį, motyvuodami, jog buvo suklaidinti už simbolinę sumą 

perleisdami akcijas valstybei.

Susijusi tema:

Tiesa apie „teisingą“ akcijos kainą

http://finansai.eversus.lt/naujienos/2286
 

Komentarai

Prašome užrisregistruoti, jei norite rašyti komentarą!

 
 

Kreditorių komiteto kontūrai
Finansai

Bankrutuojančio banko „Snoras“ kreditorių susirinkimui, kuris vyks 

2012 metų birželio 12 dieną, ruošiamasi iš peties: vakar bankroto 

administratorius Neilas Cooperis pasiūl÷ kreditorių susirinkimo 

sekretorių, o su VĮ „Ind÷lių ir investicijų draudimo fondas“, eVersus 

duo ...> 
 

 

 

Pašto pirkinys – „Siuntos24“
Finansai

Lietuvos paštas, siekdamas stiprinti savo pozicijas rinkoje, vykdo savo 

pažadą d÷l investicijų – eVersus duomenimis, įmon÷ perka savitarnos 

siuntų tinklą „Siuntos24“. „Siuntos24“ yra bendras „Kautros“ valdomos 

įmon÷s „Baltic Post“ ir Lietuvos pašto projektas. 2011 metų ...> 
 

 

 

Privatus kapitalas – už borto?
Finansai

Iki bankrutuojančio banko „Snoras“ kreditorių susirinkimo dar liko 

maždaug trys savait÷s, tačiau neoficialiai kalbama, kad kreditorių 

komitetas „jau sud÷liotas“: eVersus šaltiniai tvirtina, kad jį sudarys 7 

nariai, o dauguma jų atstovaus valstybinių įmonių interesams. T ...> 
 

 

 

Kas naujose valdybose gyvena?
Finansai

Neseniai paskelbtos kai kurių didžiųjų įmonių atsinaujinusios valdybos. Tokie akcininkų sprendimai suk÷l÷ 

daug kalbų d÷l tų žmonių pasirinkimo motyvų, o rinkoje sklando daug komentarų bei vertinimų: vieni 

kalba, kad įmon÷s, jau linkusios tur÷ti nepriklausomą valdybos na ...> 
 

 

survey ever conducted – named 
Manchester United the world ...> 

 

 

Balis. G÷rio ir blogio 
balansas (1)

Kelion÷s

Balio saloje rytus, kaip jau esu 
įpratusi, sveikinu surya
namaskara A ir B – aštanga 
jogos asanomis. Jostro žiedų 

kvapas, rodos, skverbiasi iki gelm÷s ...> 
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