
 
Spausdinimas vz.lt 

Teisininkas: VPK gair÷s d÷l neatskleistos informacijos 
gali pakenkti sandoriui
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Vertybinių popierių komisijos patvirtintos gaires d÷l viešai neatskleistos informacijos valdymo įgyvendinant įmonių 

įsigijimo, pardavimo, jungimosi ar skaidymo sandorius gali pakenkti konkrečiam sandoriui ir pačiam emitentui bei 

investuotojams, sako teisininkas.

Gair÷se rekomenduojama viešai atskleisti informaciją apie keturis pagrindinius listinguojamų bendrovių (emitentų) 

įsigijimo/susijungimo sandorių etapus: visų pirma, apie proceso pradžią, kai yra pasamdomi patar÷jai, vykdoma 

investuotojų paieška. Antra, apie sutarties (taip pat ir preliminarios) pasirašymą. Taip pat apie kreipimąsi į Konkurencijos 

tarybą ar kitas institucijas d÷l leidimų suteikimo bei galų gale apie proceso/sandorio pabaigą, pranešime išd÷sto 

"Sorainen" advokatų kontora.

"Mūsų nuomone, pirmų dviejų etapų viešas atskleidimas daugeliu atveju gal÷tų pakenkti konkrečiam sandoriui ir pačiam 

emitentui bei investuotojams. Paprastai ketinimai parduoti bendrovių kontrolinius ar stambius akcijų paketus laikomi 

paslaptyje iki pat sandorio pasirašymo", - sako Laimonas Skibarka, "Sorainen" įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos 

vadovas. 

Pasak jo, neretai pardav÷jai tuo pačiu metu derasi su keliais potencialiais pirk÷jais, tod÷l ketinimų parduoti akcijas 

paviešinimas dažnai gali tiesiog sužlugdyti visą sandorį.

Vertybinių popierių komisijos (VPK) patvirtintos gair÷s aktualios visiems įmonių sandorių rinkos dalyviams – 

investiciniams bankininkams, brokeriams, teisininkams, auditoriams, o taip pat tokiuose sandoriuose dalyvaujančioms 

listinguojamoms bendrov÷ms (emitentams).

Nevengia slaptos informacijos 

"Verslo žinios" ketvirtadienį rašo apie tai, kad pastarojo pusmečio atvejai rodo, kad dar prieš paskelbiant svarbesnę 

įmon÷s naujieną jos 

akcijų kursas šokteli. Tuo, kad Lietuvoje naudojamasi viešai dar neatskleista informacija, tiki ir rinkos dalyviai, ir pati 

Vertybinių popierių komisija, ji net įžvelgia šių atvejų daug÷jimą.

„Verslo žinios“ atliko nedidelį tyrimą – atrinko tris didesnį atgarsį „Nasdaq OMX Vilniaus“ biržoje suk÷lusias pastarojo 

pusmečio naujienas, kurios plačiajai investuotojų auditorijai buvo netik÷tos. T. y. tai nebuvo veiklos rezultatai, dividendai 

ar kitos naujienos, kurių skelbimo datos žinomos, o dydis neretai iš anksto prognozuotas.

Pasirinktaisiais atvejais įmon÷s akcijų kaina savaitę iki pasirodant žiniai brango. Ir palyginti nemenkai – nuo 4% iki 10%, o 

tai reiškia, kad informaciją apie būsimą naujieną tur÷jęs ir ja pasinaudojęs investuotojas vos per savaitę gal÷jo uždirbti 

apie 400–1.000 Lt (neskaičiuojant mokesčių), jei į akcijas investavęs bent 10.000 Lt. 

Visa portale verslozinios.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos 

priemon÷se, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į verslozinios.lt kaip 

informacijos šaltinį
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