
 

 

 

 

INFORMACIJOS TIPŲ IR KATEGORIJŲ, PAGAL KURIAS EMITENTAI 

SKELBIA REGLAMENTUOJAMĄ IR KITĄ INFORMACIJĄ, GAIRĖS 
 

 

1. ĮVADAS 

 

AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius), siekdama palengvinti emitentų įsipareigojimų įgyvendinimą, 

parengė Informacijos tipų ir kategorijų, pagal kurias emitentai skelbia reglamentuojamą ir kitą informaciją, 

gaires (toliau – Gairės).  

 

Šių Gairių tikslas pateikti orientacines rekomendacijas bendrovėms, kurios skelbia informaciją per 

GlobeNewswire sistemą. 

 

2. DĖL REGLAMENTUOJAMOS IR KITOS INFORMACIJOS SKLEBIMO IR 

PLATINIMO PER GLOBENEWSWIRE SISTEMĄ 

 

2.1. Pranešimų tipai ir kategorijos: 

2.1.1. Pranešimų tipų ir kategorijų paskirtis: 

• platinama informacija tampa labiau suprantama;  

• tai naudinga informacijos gavėjui: 

– lengviau nuspręsti apie informacijos svarbumą; 

– informaciją galima filtruoti pagal norimas kategorijas.  

• tai naudinga pačiai listinguojamai bendrovei, siunčiančiai informaciją – yra aišku, kokia 

informacija yra platinama.  

 

2.1.2. Kurdamos naują pranešimą bendrovės turėtų pasirinkti pranešimų tipą ir kategoriją, jeigu prie 

pranešimų tipo ji yra priskirta.  

  

2.1.3. Bendrovės, kurios atskleidžia ir platina informaciją per GlobeNewswire, gali rinktis šiuos pranešimų 

tipus: 

• Reglamentuojama informacija (angl. ERN Lithuania)1 – tai pagrindinis bendrovių 

atskleidžiamos informacijos tipas, skirtas reglamentuojamai informacijai skelbti. Pasrinkus šį tipą 

informacija pateikiama reguliuojamos rinkos operatoriui, į centrinę reglamentuojamos informacijos 

bazę ir išplatinama Europos Sąjungos mastu; 

 

• Informacinis pranešimas investuotojams (angl. Investor news) – šis informacijos tipas 

pasirenkamas nereglamentuojamos informacijos atskleidimui arba kitaip tariant, atskleidžiant 

informaciją, kuri iš esmės neturi tendencijos paveikti listinguojamos bendrovės vertybinių popierių 

kainą; 

 

• Individualus pasirinkimas – šis informacijos tipas pasirenkamas tada, kai pranešimas pateikiamas 

tik konkretiems pasirinktiems gavėjams (nereglamentuojama informacija). Individualaus 

pasirinkimo tipo pavadinimas priklausys nuo pasirinkto GlobeNewswire paslaugų paketo 

(informacijos išplatinimo kanalų). 

 

 

 

                                                      
1 Reglamentuojama informacija skelbiama ir teikiama, įskaitant, bet neapsiribojant, Reglamento (ES) Nr. 596/2014, 

Vertybinių popierių įstatymo, priežiūros institucijos patvirtintų Informacijos atskleidimo taisyklių bei reguliuojamos 

rinkos operatoriaus patvirtintų Listingavimo taisyklių nustatyta tvarka 

http://www.nasdaqbaltic.com/lt/paslaugos-ir-produktai-2/globenewswire/
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3. REGLAMENTUOJAMOS IR KITOS INFORMACIJOS KATEGORIJOS 

GLOBENEWSWIRE SISTEMOJE  

 

Informacijos kategorija  

(lietuvių kalba) 

Informacijos kategorija Globenewswire sistemoje 

(anglų kalba) 

Metinė informacija  Annual information 

Pusmečio informacija Half-Yearly information 

Tarpinė informacija  Interim information 

Akcijų paketo įgijimas ar netekimas Acquisition or disposal of a block of shares 

Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas  Acquisition or disposal of the issuer's own shares 

Bendras emitento balsavimo teisių skaičius ir 

kapitalas  

Total number of voting rights and capital 

Teisių, susijusių su akcijų arba VP klasėmis, 

pokyčiai 

Changes in the rights attaching to the classes of shares or 

securities 

Pranešimas apie viešai neatskleistą informaciją Notification on material event 

Visuotinis akcininkų susirinkimas General meeting of shareholders 

Pranešimai apie vadovų sandorius  

 

Notifications on transactions concluded by managers of 

the companies 

Prospektas Prospectus/Announcement of Prospectus 

Mokėjimai valdžios institucijoms Report on payments to governments 

Buveinė valstybės narė  Home Member State 

Kita informacija  Other information 

 

4. Baigiamosios nuostatos 

 

4.1. Šios gairės nėra privalomos, jos yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl galutinį sprendimą, ar laikytis 

Gairėse išdėstytų rekomendacijų, taip pat atsakomybę dėl galimų rekomendacijų vykdymo pasekmių 

prisiima emitentas.  

 

4.2. Detalesnę informaciją apie emitentams taikomų informacijos skelbimo, saugojimo ir pateikimo 

Lietuvos bankui reikalavimus galima rasti Lietuvos banko Informacijos skelbimo kalendoriuje pagal šią 

nuorodą: http://www.lb.lt/lt/emitentu-informacijos-teikimo-kalendorius 

 

http://www.lb.lt/lt/emitentu-informacijos-teikimo-kalendorius

