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VPK suderino Centrin÷s reglamentuojamos informacijos baz÷s taisykles  

 
Vertybini ų popierių komisija 2007 m. spalio 18 d. pos÷dyje pripažino suderintomis 
Centrin÷s reglamentuojamos informacijos baz÷s, kurią administruoja AB 
„Vilniaus vertybini ų popierių birža“(VVPB), veiklos taisykles.  
 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme įtvirtinta emitentų pareiga viešai 
paskelbtą reglamentuojamą informaciją iš karto įd÷ti į Centrinę reglamentuojamos 
informacijos bazę, kur ji kaupiama ir saugoma. Administruoti Centrinę 
reglamentuojamos informacijos bazę įstatymas įpareigoja AB „Vilniaus vertybinių 
popierių birža“. Taisykl÷s numato šios baz÷s sudarymo, veikimo ir administravimo 
tvarką.  
 
Centrin÷s reglamentuojamos informacijos baz÷s veiklos taisyklių įgyvendinimas 
užtikrins galimybę kiekvienam asmeniui neatlygintinai, greitai ir be apribojimų pasiekti 
ir naudotis saugoma reglamentuojama informacija. Šią informaciją vartotojai ras 
viešame interneto tinklalapyje. Jame jie gal÷s vykdyti informacijos paiešką, taip pat 
parsisiųsti ir atsispausdinti tiek paieškos rezultatus, tiek pačią reglamentuojamą 
informaciją.  
 
Taisykl÷s užtikrina, kad Centrin÷ reglamentuojamos informacijos baz÷ atitiktų saugos, 
informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios 
prieigos kokyb÷s standartus. Taip pat sistemos technin÷s galimyb÷s esant poreikiui leis 
sujungti Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę su kitomis analogiškomis 
duomenų baz÷mis Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos valstyb÷se nar÷se. 
 
Remiantis kitų ES šalių praktika, taisykl÷se numatyta, kad baz÷s sukūrimą ir palaikymą 
finansuos emitentai. Jiems nustatyti baz÷s sukūrimo ir administravimo sąnaudomis 
pagrįsti įmokų dydžiai.  
 
Centrin÷ reglamentuojamos informacijos baz÷ yra sud÷tin÷ informacinių technologijų 
sistemos, skirtos Baltijos valstybių ir Šiaur÷s regiono valstybių reglamentuojamos 
informacijos duomenų bazių sudarymui, saugojimui ir naudojimui, dalis. Sistemos 
savininkas ir administratorius yra Suomijos Respublikoje įregistruota ir veikianti 
bendrov÷ „OMX Nordic Exchange Group Oy“.   
 
Centrin÷ reglamentuojamos informacijos baz÷ prad÷s veikti nuo 2008 m. sausio 1 d. 
VPK prižiūr÷s, kaip emitentai laikosi pareigos įd÷ti reglamentuojamą informaciją į šią 
bazę.  
 
Reglamentuojama informacija apima emitentų metinę ir tarpinę finansinę atskaitomybę, metinį 
ir tarpinį pranešimą, asmenų informaciją apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą, informaciją 
apie emitento savų akcijų įsigijimą ir netekimą, emitento esminius įvykius ir kitą informaciją. 


