
      

V.Cibas: rekomendacijos dėl susijungimo ir įsigijimo sandorių turėtų įnešti

daugiau aiškumo (atnaujintas) (patikslintas)
BNS/Lietuvos verslas
                    
2011 04 07
                                                                                  
                              

Rekomendacijos dėl viešai neatskleistos informacijos, įgyvendinant įmonių įsigijimo, jungimosi
ar kitus sandorius, į rinką turėtų įnešti daugiau aiškumo, teigia Vertybinių popierių komisijos
(VPK) pirmininko pavaduotojas. Tačiau teisininkams dėl to kyla abejonių.
"Buvo visiškai aišku, kad trūksta aiškumo rinkoje, kaip elgtis tokiose situacijose, kai vyksta
įmonių jungimai arba skaidymai. Manau, kad gairės įneš aiškumo - tiek emitentams, tiek
advokatams, auditoriams ir kitiems, kurie dalyvauja procese", - BNS sakė VPK pirmininko
pavaduotojas Vaidas Cibas.
VPK rekomenduoja viešai atskleisti informaciją apie keturis pagrindinius listinguojamų
bendrovių įsigijimo ar susijungimo sandorių etapus: apie proceso pradžią, kai yra pasamdomi
patarėjai, ieškoma investuotojų, apie sutarties, įskaitant preliminarią, pasirašymą, apie
kreipimąsi į Konkurencijos tarybą ar kitas institucijas dėl leidimų suteikimo ir apie sandorio
pabaigą.
"Gairės sako, kad reikėtų kiekvieną etapą atskleisti viešai, nebent emitentas mato, kad tas
atskleidimas padarytų žalos bendrovei. Mes ir rekomenduojame - jei pati bendrovė mato, kad
patirtų žalą, geriau būtų viešai neskelbti ir pateikti tik komisijai", - sakė V.Cibas.
Advokatų kontoros "Sorainen" įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos vadovas Laimonas
Skibarka teigia, jog pirmų dviejų etapų viešas atskleidimas, jo nuomone, galėtų pakenkti
konkrečiam sandoriui ir pačiam emitentui bei investuotojams.
"Paprastai ketinimai parduoti bendrovių kontrolinius ar stambius akcijų paketus laikomi
paslaptyje iki pat sandorio pasirašymo. Neretai pardavėjai tuo pačiu metu derasi su keliais
potencialiais pirkėjais, todėl ketinimų parduoti akcijas paviešinimas dažnai gali tiesiog
sužlugdyti visą sandorį", - išplatintame pranešime aiškino L.Skibarka.
L.Skibarka prognozavo, kad emitentai daugeliu atvejų remsis teisės aktais ir gairėmis,
leidžiančiomis viešai neatskleistą informaciją apie sandorių etapus pateikti VPK konfidencialiai.
Taip pateikta informacija nėra viešai atskleidžiama.
V.Cibas kalbėjo, jog rinkos dalyviai gairėse pageidavo rekomendacijų ir dėl to, kaip elgtis
asmenims, kurie dalyvauja bendrovės vertinime - ar susilaikyti ir kiek laiko nuo prekybos
akcijomis. Pastabas dėl gairių, anot V.Cibo, komisijai pateikė advokatų kontoros "Sorainen",
"Lawin", Lietuvos auditorių rūmai.
VPK patvirtintos gairės skirtos visiems įmonių sandorių rinkos dalyviams - investicijų
bankininkams, brokeriams, teisininkams, auditoriams, o taip pat tokiuose sandoriuose
dalyvaujančioms listinguojamoms bendrovėms.

                   

                                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                               


