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"Snoro" vadovyb÷s nenoras Registrų centrui pranešti apie pasikeitusius banko akcininkus laikinajam "Snoro" 
administratoriui Simonui Freakley gali atnešti iki 5.000 Lt baudą, o iš valstyb÷s pareikalauti papildomų teisinių išlaidų 
įrodin÷jant akcininkų pasikeitimą.

Registrų centras „Verslo žinių“ portalą informavo, kad iki šiol neturi jokių duomenų apie „Snoro“ savininkų pasikeitimą ir 
formaliai n÷ra informuotas, kad banko akcijas nusavino valstyb÷. 

„Pagal įstatymą, jei įmon÷s akcininku tampa vienintelis asmuo, apie tai per 5  d. privalo būti pranešta Juridinių asmenų 
registrui. Šiai dienai vis dar nesame gavę jokių pranešimų, kad „Snoro“ akcininku būtų tapęs vienintelis juridinis asmuo“, - 
komentuoja Aidas Petrošius, Registrų centro atstovas spaudai.

Pasak jo, tai reiškia, kad formaliai „Snoras“ vis dar tur÷tų tur÷ti daugiau nei vieną akcininką.

Kaip skelbta, Vyriausyb÷ dar 2011 m. lapkričio 16 d. paskelb÷ visuomen÷s poreikiams perimti 100% "Snoro" akcijų.

Iki tol 68,1% banko akcijų priklaus÷ Vladimirui Antonovui, 25,31% - Raimondui Baranauskui, o likusios - smulkiesiems 
akcininkams.

Pasekm÷s

Teisininkai aiškina, kad „Snoro“ vadovyb÷s „užmaršumą“ gal ir galima laikyti tik formalumų neįvykdymu, vis d÷lto, tai gali 
tur÷ti ir teisinių pasekmių. 

„Kai įmon÷s savininku tampa vienintelis akcininkas, Akcinių bendrovių įstatymas numato 5 dienų terminą, per kurį tas 
vienintelis akcininkas turi informuoti vadovybę apie įvykusį pasikeitimą. Savo ruožtu apie tai sužinojęs vadovas per 5 
dienas apie tai turi informuoti Juridinių asmenų registrą“, - komentuoja Algirdas Pekšys, advokatų kontoros „Sorainen“ 
partneris.

Kaip žinia, valstybei nusavinus „Snoro“ akcijas, formaliu „Snoro“ vadovu tapo laikinasis banko administratorius Simonas 
Freakley.

„Pagal Administracinio teis÷s pažeidimo kodeksą, už tai, kad laiku nepraneš÷ apie pasikeitusius akcininkus, įmon÷s 
vadovui gali būti skirta nuo 100 Lt iki 5.000 Lt bauda“, - komentuoja p. Pekšys.

Pasak jo, pranešimas Juridinių asmenų registrui apie pasikeitusius akcininkus yra formalus informacijos apie naujus 
savininkus išviešinimas.

„Tod÷l naujasis akcininkas, šiuo atveju valstyb÷, jeigu ji n÷ra kaip akcinink÷ užregistruota Juridinių asmenų registro 
duomenų baz÷je, gali tur÷ti sunkumų teisme ar kitomis aplinkyb÷mis įrodant šį faktą prieš trečiuosius asmenis, pvz., 
kreditorius“, - komentuoja teisininkas.
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