
 

 
 

 
 
PRIIMTA 
AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos pos÷dyje 
2011 m. birželio 17 d. 
Protokolo Nr. 11- 25 
 
 
 

SPECIALI ŲJŲ PROCEDŪRŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 
AB NASDAQ OMX VILNIUS NARIAMS,  

NETURINTIEMS PRIEIGOS PRIE GENIUM INET PREKYBOS SIS TEMOS  
 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – NASDAQ OMX Vilnius ) 2010 m. vasario 8 d. įdieg÷ naują prekyba 
nuosavyb÷s vertybiniais popieriais vykdoma INET Nordic prekybos sistemoje, o prekyba skolos vertybiniais 
popieriais ir specialios procedūros vykdomos GENIUM INET prekybos sistemoje. 

1.2. NASDAQ OMX Vilnius, siekdama užtikrinti visų Narių lygias teises, taip pat atsižvelgdama į Narių, kurie d÷l 
objektyvių priežasčių neturi prieigos prie GENIUM INET prekybos sistemos (toliau – Nariai, neturintys 
prieigos prie GENIUM INET ) ir d÷l to negali dalyvauti NASDAQ OMX Vilnius specialiųjų procedūrų 
vykdyme, prašymus, nustato šią Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarką AB NASDAQ OMX Vilnius 
nariams, neturintiems prieigos prie GENIUM INET prekybos sistemos (toliau – Specialiųjų procedūrų 
įgyvendinimo tvarka). 

1.3. Ši Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarka nustato Nariams, neturintiems prieigos prie GENIUM INET, 
techninę galimybę dalyvauti konkrečių specialiųjų procedūrų vykdyme, t.y. Nariams, neturintiems prieigos prie 
GENIUM INET, suteikiama teis÷ konkrečiose specialiose procedūrose pateikti Narių vardu pavedimus per 
NASDAQ OMX Vilnius. Specialiųjų procedūrų vykdymo tvarka reglamentuojama AB NASDAQ OMX 
Vilnius naryst÷s ir prekybos taisyklių penktame skirsnyje. 

2. Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarka  

2.1. Nariai, neturintys prieigos prie GENIUM INET ir pageidaujantys dalyvauti specialiųjų procedūrų vykdyme, 
turi pateikti NASDAQ OMX Vilnius įgalioto asmens pasirašytą prašymą (1 Priedas). Prašymas turi būti 
pateikiamas faksu arba elektroniniu paštu NASDAQ OMX Vilnius ne v÷liau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki 
atitinkamos specialios procedūros konkrečių finansinių priemonių atžvilgiu pabaigos.  

2.2. Atsižvelgiant į NASDAQ OMX Vilnius technines galimybes, Nario vardu pateikti pavedimus per NASDAQ 
OMX Vilnius yra suteikiama tik: 

2.2.1. Nariams, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantiems asmeniui ar asmenims, ketinantiems įsigyti akcijų, arba 
savo sąskaita ketinantiems įsigyti akcijų viešo akcijų platinimo metu; 

2.2.2. Nariams, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantiems asmeniui ar asmenims, ketinantiems pirkti akcijų, arba 
savo sąskaita ketinantiems pirkti viešo akcijų pardavimo metu; 

2.2.3. Nariams, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantiems į oficialų siūlymą, privalomą akcijų pardavimą ar savų 
akcijų supirkimą atsiliepusiems bendrov÷s, d÷l kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, privalomas akcijų 
pardavimas ar savų akcijų supirkimas, akcininkams arba patiems Nariams, jei jie veikia savo vardu ir sąskaita. 
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2.3. Narys, dalyvaujantis specialiųjų procedūrų vykdyme, privalo pateikti NASDAQ OMX Vilnius užpildytą 
patvirtintos formos pavedimą (2 Priedas), kurį privalo pasirašyti Nario įgaliotas asmuo. Užpildytas ir 
pasirašytas patvirtintos formos pavedimas pateikiamas NASDAQ OMX Vilnius faksu ir  elektroniniu paštu. 
Fakso numeris ir elektroninio pašto adresas yra nurodyti patvirtintos formos pavedime. 

2.4. Užpildytas ir pasirašytas patvirtintos formos pavedimas turi būti pateikiama specialiųjų procedūrų vykdymo 
metu, bet ne v÷liau kaip likus 2 (dviem) valandoms iki konkrečios specialios procedūros aukciono uždarymo 
laiko. t.y. 13:30 valandos EET laiku.  

2.5. NASDAQ OMX Vilnius, gavusi užpildytą ir pasirašytą patvirtintos formos pavedimą, jame nurodytus 
duomenis įveda į prekybos sistemą Nario vardu. 

2.6. Specialiųjų procedūrų vykdymas vyksta AB NASDAQ OMX Vilnius naryst÷s ir prekybos taisyklių penktame 
skirsnyje nustatyta tvarka. 

3. Atsakomyb÷s ribojimas 

3.1. NASDAQ OMX Vilnius neatsako už Nario nuostolius, patirtus d÷l neteisingai pateiktos ar klaidingos 
informacijos, nurodytos patvirtintos formos pavedime.  

3.2. Narys ir NASDAQ OMX Vilnius neatsako už nuostolius, patirtus d÷l nenugalimos j÷gos (force majeure) ar 
kitų ypatingų įvykių. 

3.3. Jeigu NASDAQ OMX Vilnius negali visiškai ar iš dalies vykdyti Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarkoje 
nustatytų pareigų ar veiksmų d÷l 3.2 punkte išd÷stytų aplinkybių, jų vykdymas gali būti atid÷tas iki to laiko, 
kai kliūtys bus pašalintos.  

3.4. NASDAQ OMX Vilnius jokiomis aplinkyb÷mis neatsako už Nario pavedime kuris perduodamas 2.3 punkte 
nurodyta tvarka, nurodytų duomenų praradimą, d÷l to negautas pajamas ar kapitalo prieaugį, taip pat kitokius 
netiesioginius ar ryšium su tuo atsirandančius nuostolius.  

4. Taikytina teis÷ ir ginčų sprendimas   

4.1. Visi tarp NASDAQ OMX Vilnius ir Nario kylantys ginčai, susiję su šios Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo 
tvarkos taikymu ar numatytų teisių įgyvendinimu bei pareigų vykdymu, yra sprendžiami šalių geranorišku 
susitarimu ir derybomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepavykus ginčo išspręsti min÷tais 
būdais, šis ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo 
teisme pagal šio teismo reglamentą. 

5. Įmokos 

5.1. Nariai, pasinaudoję technine galimybe dalyvauti konkrečių specialiųjų procedūrų vykdyme ir per NASDAQ 
OMX Vilnius savo vardu pateikę pavedimą (-us) vykdant konkrečias specialias procedūras, moka šias 
NASDAQ OMX Vilnius nustatytas įmokas: 

 

Įmokų dydis (neįskaičiuojant PVM) už pateiktus 
pavedimus vienos konkrečios specialios 
procedūros vykdymo metu 

Pavedimų  skaičius 
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300 EUR* Iki 30 pavedimų 

15 EUR* Už kiekvieną sekantį pavedimą, pradedant 31 pavedimu 

*Arba atitinkamai litais pagal Lietuvos banko nustatytą valiutų kursą. 

5.2. Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarkos 3.1 punkte nustatytos įmokos turi būti mokamos į NASDAQ 
OMX Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Sąskaita 
išrašoma ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus specialiųjų procedūrų vykdymo laikui. 

5.3. Šiame punkte nustatyta Įmoka turi būti mokama į NASDAQ OMX Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą. Jeigu 
Lietuvos Respublikos įstatymai už NASDAQ OMX Vilnius teikiamas paslaugas nustato prid÷tin÷s vert÷s 
mokesčius, prie šiame punkte nustatytos Įmokos yra pridedamas atitinkamas prid÷tin÷s vert÷s mokestis. Jeigu 
v÷luojama sumok÷ti Įmoką, NASDAQ OMX Vilnius turi teisę pareikalauti mok÷ti 0,04% dydžio delspinigius 
už kiekvieną v÷lavimo dieną nuo laiku nesumok÷tos sumos. 

 
 
 
VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS                           SAULIUS MALINAUSKAS 
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ANNEX 1 

APPLICATION FOR EXECUTION OF THE SPECIAL PROCEDURES  /   PRAŠYMAS DALYVAUTI SPECIALIŲJŲ 

PROCEDŪRŲ VYKDYME 

Full name of the Member of AB NASDAQ OMX Vilnius (hereinafter NASDAQ OMX Vilnius) intending to participate in the 
execution of Special procedures of NASDAQ OMX Vilnius / 
AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – NASDAQ OMX Vilnius) nario, ketinančio dalyvauti Specialiųjų procedūrų vykdyme 
pavadinimas: 
__________________________________________________________________________________.  
We apply for execution of the Special procedures of NASDAQ OMX Vilnius in accordance with NASDAQ OMX Vilnius 
Membership and Trading Rules and The Order of Realization of the Special Procedures Applicable for NASDAQ OMX Vilnius 
Members, That Have No Access to Connection to the Trading System GENIUM INET. 
Šiuo pareiškiame norą dalyvauti NASDAQ OMX Vilnius Specialiųjų procedūrų vykdyme pagal NASDAQ OMX Vilnius naryst÷s ir 
prekybos taisykles ir Specialiųjų procedūrų įgyvendinimo tvarką AB NASDAQ OMX Vilnius nariams, neturintiems prieigos prie 
GENIUM INET prekybos sistemos. 
 

 

Market of the Special procedures (Please select all that apply / Prašome pasirinkti kas tinka): 
Tender Offer/Oficialus siūlymas □ Public Share Sale/Viešas akcijų pardavimas □  IPO □ 
 
Orderbook(s) / Pavedimų knyga (os):  _____________________________. 
 
Contact details of the Member / Nario kontaktiniai duomenys: 
ADDRESS/ADRESAS___________________________________________________________ 
TELEPHONE/TELEFONAS______________________________________________________ 
FAX NUMBER/FAKSAS_________________________________________________________ 
EMAIL / EL. PAŠTAS ___________________________________________________________ 
NAME AND CONTACT DETAILS OF RESPONSIBLE PERSON / ATSAKINGO ASMENS VARDAS IR PAVARDö, 
KONTAKTINIAI DUOMENYS _____________________________________________________________________ 
We hereby certify that the above information is correct/ Šiuo patvirtiname, kad šiame prašyme pateikta informacija yra 
teisinga. 
 
We acknowledge that the NASDAQ OMX Vilnius has the right to request any additional information or documents it deems 
necessary for the purposes of appropriate realization of the Special procedure / Mes sutinkame, kad NASDAQ OMX Vilnius 
turi teisę prašyti papildomos dokumentų  ar  informacijos, kurią ji laiko reikalinga, siekiant tinkamai įgyvendinti Specialias 
procedūras. 
 
We undertake to notify NASDAQ OMX Vilnius immediately of any changes in the information provided in this application 
which occur after the date of submission of the application / Mes įsipareigojame nedelsiant pranešti NASDAQ OMX Vilnius 
apie bet kokius šioje paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus, kurie atsiras po paraiškos pateikimo dienos. 
Date/Data: ___________________  

___________________________________________________ 

Name of authorized person (in print), Signature 

Įgalioto asmens vardas ir pavard÷ (spausdintin÷mis raid÷mis), Parašas 

THIS FORM SHALL BE SENT TO NASDAQ OMX VILNIUS VIA F AX OR EMAIL / ŠIS PRAŠYMAS TURI B ŪTI 
IŠSIŲSTAS NASDAQ OMX VILNIUS FAKSU ARBA EL. PAŠTU: 

EMAIL/EL. PAŠTAS: vilnius@nasdaqomx.com 

FAX/FAKSAS: +37052724894 
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ANNEX 2 
ORDER FORM FOR EXECUTION OF THE SPECIAL PROCEDURES/                                                                              

PAVEDIMO FORMA SPECIALIOSE PROCED ŪROSE 
 

Application  to enter orders into GENIUM INET trading system on behalf of AB NASDAQ OMX Vilnius member/ 
Prašymas įvesti pavedimą į GENIUM INET prekybos sistemą AB NASDAQ OMX Vilnius nario vardu: 
 
Member Name/Nario vardas ir pavard÷_________________________________(hereinafter – the Member/toliau -Narys); 
MPID_________________________________________________. 
 
Market of the Special procedures / Specialių procedūrų rinka (Please select all that apply/ Prašome pasirinkti kas tinka) 
VSE Tender  Offer market □   VSE Public Sale market □ 
VSE Equities IPO market   □ 
Other information: 
Orderbook   _______________________________________; 
Trader name _______________________________________________;  Trader ID ___________; 
 

Change Clearing Info 
B/S Amount Price Client Reference 

Order 
Reference 

* 
Capacity Clearing Firm 

* 
Clearing 

Account * 
        
        
        
        
        
        

(* - non-mandatory field/neprivalomi laukai) 
We hereby authorize the AB NASDAQ OMX Vilnius to enter orders indicated in this form into GENIUM INET trading 
system on behalf of  the Member/Šiuo įgaliojame AB NASADQ OMX Vilnius pateikti pavedimus į prekybos sistemą GENIUM 
INET  Nario vardu. 
 
We hereby declare that the information provided herein is complete and accurate. AB NASDAQ OMX Vilnius shall under no 
circumstances be liable for damages incurred as a consequence of incomplete or inaccurate information/ Šiuo patvirtiname, 
kad formoje yra pateikta visa reikiama informacija, taip pat ji yra teisinga. AB NASDAQ OMX Vilnius jokiu būdu neatsako už 
žalą, kuri gali kilti tuo atveju, jei bus pateikta ne visa informacija arba ji bus neteisinga. 
 
Neither Party shall be liable to other for any indirect, special or consequential loss or damage including without limitation 
loss of profit, business revenue or goodwill or loss of data arising out of these procedures/ Šalys n÷ra atsakingos viena kitai už 
jokius specialius ar netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, verslo pajamų, prestižo sumaž÷jimą ar 
Specialiose procedūrose teikiamų duomenų praradimą, jei tai įvyko ne d÷l vienos iš Šalių kalt÷s. 
 
Date/Data: ___________________  
 
___________________________________________________ 
Name of authorized person (in print), Signature 
Įgalioto asmens vardas ir pavard÷ (spausdintin÷mis raid÷mis), Parašas 

THIS FORM SHALL BE SENT TO NASDAQ OMX VILNIUS VIA F AX AND EMAIL/  ŠIS PRAŠYMAS TURI BŪTI 
IŠSIŲSTAS NASDAQ OMX VILNIUS FAKSU ARBA EL. PAŠTU: 

EMAIL/ El.PAŠTAS: vilnius@nasdaqomx.com 

FAX/FAKSAS: +37052724894 

TELEPHONE FOR INQUIRIES/ TELEFONAI PASITEIRAVIMUI : +37052195707 or +37052721448 
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