1 priedas prie 2006 metǐ konsoliduotometiniopranešimo

AB „Kauno energija“ pranešimasapie Vil
niausvertybiniǐ popieriǐ
biržoje listinguojamǐ bendroviǐ val
dymo kodekso l
aikymąsi
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybiniǐ popieriǐ Ƴstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcinơs
bendrovơs „Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ birža“prekybos taisykliǐ 20.5. punktu, akcinơ bendrovơ „Kaunoenergija“
šiame pranešime atskleidžia, kaip laikosi Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržos patvirtinto bendroviǐ, kuriǐ
vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymokodeksoir konkreþiǐ jonuostatǐ

PRINCIPAI/ REKOM ENDACIJOS

TAIP
/NE

KOM ENTARAS

/NEAKTUALU
Iprincipas: Pagrindinơsnuostatos
Pagrindinis bendrovơs tikslas turơtǐ bǌti visǐ akcininkǐ interesǐ tenkinimas, užtikrinant nuolatinƳ akcininkǐ
nuosavybơsvertơsdidinimą.
1.1. Bendrovơ turơtǐ rengti ir viešai skel
bti bendrovơs
pl
ơtros strategiją ir tiksl
us, aiškiai dekl
aruodama, kaip
ji pl
anuoja veikti akcininkǐ interesais ir didinti
akcininkǐ nuosavybĊ.

Ne

1.2. Visǐ bendrovơs organǐ veikl
a turơtǐ bǌti
sukoncentruota Ƴ strateginiǐ tiksl
ǐ Ƴgyvendinimą,
atsižvel
giant Ƴ poreikƳ didinti akcininkǐ nuosavybĊ.

Taip

1.3. Bendrovơs priežiǌros ir val
dymo organai turơtǐ
gl
audžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnơs
naudos bendrovei ir akcininkams.

Taip

1.4. Bendrovơs priežiǌros ir val
dymo organai turơtǐ
užtikrinti, kad bǌtǐ gerbiamos ne tik bendrovơs
akcininkǐ, bet ir kitǐ bendrovơs veikl
oje
dal
yvaujanþiǐ ar su ta veikl
a susijusiǐ asmenǐ
(darbuotojǐ, kreditoriǐ, tiekơjǐ, kl
ientǐ, vietos
bendruomenơs)teisơs ir interesai.

Taip

Bendrovơ rengia ir kasmet peržiǌri gamybos strategiją.
Bendrovơs
strategijos
nuostatos,
kuriose
neatskl
eidžiama konfidencial
i informacija ir sprendimǐ
priơmimo procesas viešai skel
biamas interneto
tinkl
al
apyje, metiniame pranešime, metǐ prospektuose –
ataskaitose.

Visi bendrovơs organai (vadovas, val
dyba ir stebơtojǐ
taryba) siekia Ƴgyvendinti šią rekomendaciją vyksta
bendri val
dybos ir stebơtojǐ tarybos posơdžiai.

IIprincipas:Bendrovơsval
dymo sistema
Bendrovơsval
dymo sistema turơtǐ užtikrinti strateginƳ vadovavimą bendrovei,efektyvią bendrovơsval
dymo organǐ
priežiǌrą,tinkamą pusiausvyrą ir funkcijǐ pasiskirstymą tarp bendrovơsorganǐ,akcininkǐ interesǐ apsaugą.
Bendrovơs organai yra visuotinis akcininkǐ
susirinkimas, stebơtojǐ taryba, val
dyba ir vadovas.

Taip

2.2. Kol
egial
us val
dymo organas yra atsakingas už Taip
strateginƳ vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas
esmines bendrovơs val
dymo funkcijas. Kol
egial
us
priežiǌros organas yra atsakingas už efektyvią
bendrovơs val
dymoorganǐ veikl
os priežiǌrą.
2.3. Jeigu bendrovơ nusprendžia sudaryti tik vieną

Bendrovơje kol
egial
us val
dymo organas -val
dyba yra
atsakingas už strateginƳ vadovavimą bendrovei bei
vykdo kitas esmines bendrovơs val
dymo funkcijas,
kol
egial
us priežiǌros organas - stebơtojǐ taryba yra
atsakingas už efektyvią bendrovơs val
dymo organǐ
veikl
os priežiǌrą
Neaktualu Bendrovơje yra sudaroma stebơtojǐ taryba ir val
dyba.
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kolegialǐ organą, rekomenduojama, kad tai bǌtǐ
priežiǌros organas, t.y. stebơtojǐ taryba. Tokiu atveju
stebơtojǐ taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovơs
vadovo vykdomǐ funkcijǐ priežiǌrą.
2.4. Visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamas
kolegialus priežiǌros organas turơtǐ bǌti sudaromas ir
turơtǐ veikti III ir IV principuose išdơstyta tvarka.
Jeigu bendrovơ nusprĊstǐ nesudaryti kolegialaus
priežiǌros organo, taþiau sudarytǐ kolegialǐ valdymo
organą – valdybą, III ir IV principai turơtǐ bǌti
taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo
esmei ir paskirþiai.
2.5. Bendrovơs valdymo ir priežiǌros organus turơtǐ
sudaryti toks valdybos nariǐ (vykdomǐjǐ direktoriǐ) ir
stebơtojǐ tarybos nariǐ (direktoriǐ konsultantǐ)
skaiþius, kad atskiras asmuo arba nedidelơ asmenǐ
grupơ negalơtǐ dominuoti šiems organams priimant
sprendimus.
2.6. Direktoriai konsultantai arba stebơtojǐ tarybos
nariai turơtǐ bǌti skiriami apibrơžtam laikotarpiui, su
galimybe
bǌti
individualiai
perrenkamiems
maksimaliais Lietuvos Respublikos teisơs aktǐ
leidžiamais intervalais, tam, kad bǌtǐ užtikrintas
bǌtinas profesinơs patirties augimas ir pakankamai
dažnas jǐ statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat
turơtǐ bǌti numatyta galimybơ juos atleisti, taþiau ta
procedǌra neturơtǐ bǌti lengvesnơ už vykdomojo
direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedǌrą.
2.7. Visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamo
kolegialaus organo pirmininku gali bǌti toks asmuo,
kurio esamos arba buvusios pareigos nebǌtǐ kliǌtis
nepriklausomai ir nešališkai priežiǌrai vykdyti. Kai
bendrovơje nesudaroma stebơtojǐ taryba, bet
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovơs
valdybos pirmininkas ir bendrovơs vadovas nebǌtǐ tas
pats asmuo. BuvĊs bendrovơs vadovas neturơtǐ bǌti
tuoj pat skiriamas Ƴ visuotinio akcininkǐ susirinkimo
renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai
bendrovơ nusprendžia nesilaikyti šiǐ rekomendacijǐ,
turơtǐ bǌti pateikiama informacija apie priemones,
kuriǐ imtasi priežiǌros nešališkumui užtikrinti.

Taip

Taip

Pagal bendrovơs Ƴstatus Bendrovơje renkama stebơtojǐ
taryba iš 7 (septyniǐ) nariǐ, o stebơtojǐ taryba renka
valdybą iš 7(septyniǐ) nariǐ.

Taip

Bendrovơs stebơtojǐ taryba renkami 4 (keturiems)
metams ir pagal bendrovơs Ƴstatus bei praktiką nơra
draudžiama perrinkti stebơtojǐ tarybos narius naujai
kadencijai.

Taip

Bendrovơje sudaromos stebơtojǐ tarybos pirmininkas
nơra buvĊs bendrovơs vadovu.
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3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams
turơtǐ bǌti siǌloma individuali programa, skirta
supažindinti su pareigomis, bendrovơs organizacija
bei veikla. Kolegialus organas turơtǐ atlikti metinƳ
patikrinimą, kad bǌtǐ nustatytos sritys, kuriose jo
nariams reikia atnaujinti savo Ƴgǌdžius ir žinias.
3.6. Siekiant užtikrinti, kadvisi su kolegialaus organo
nariu susijĊ esminiai interesǐ konfliktai bǌtǐ
sprendžiami tinkamai, Ƴ bendrovơs kolegialǐ organą
turơtǐ bǌti išrinktas pakankamas nepriklausomǐ nariǐ
skaiþius.

Ne

Iki šiol bendrovơs praktikoje visi nauji stebơtojǐ tarybos
nariai su bendrove ir jos veikla bǌdavo supažindinami
bendrai ir nebuvo atliekami stebơtojǐ tarybos nariǐ
metiniai patikrinimai, nes nebuvo tokios praktikos.

Ne

Bendrovơ neƳtakoja kolegialaus organo sudơties,
kadangi kandidatus Ƴ bendrovơs kolegialaus organo
narius siǌlo pagrindinis akcininkas. Dơl šios priežasties
rekomendacijomis nesinaudojome.

3.7. Kolegialaus organo narys turơtǐ bǌti laikomas Ne
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie
verslo, giminystơs arba kitokie ryšiai su bendrove, ją
kontroliuojanþiu akcininku arba jǐ administracija, dơl
kuriǐ kyla ar gali kilti interesǐ konfliktas ir kurie gali
paveikti nario nuomonĊ. Kadangi visǐ atvejǐ, kada
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas,
išvardyti neƳmanoma, be to, skirtingose bendrovơse
santykiai
arba
aplinkybơs,
susijusios
su
nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia
šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui
bơgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo
Ƴvertinimas turơtǐ bǌti grindžiamas santykiǐ ir
aplinkybiǐ turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai
nustatant, ar kolegialaus organo narys gali bǌti
laikomas nepriklausomu, turơtǐ bǌti šie:
1)jis negali bǌti bendrovơs arba susijusios
bendrovơs vykdomasis direktorius arba
valdybos narys (jei visuotinio akcininkǐ
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
stebơtojǐ taryba) ir paskutinius penkerius
metus neturi bǌti ơjĊs tokiǐ pareigǐ;

Bendrovơ nesilaiko šios rekomendacijos, kadangi
dauguma stebơtojǐ tarybos nariǐ (penki nariai)
atstovauja kontroliuojantƳjƳ akcininką, turintƳ 85,99proc.
balsǐ.

2)jis negali bǌti bendrovơs arba susijusios
bendrovơs darbuotojas ir paskutinius trejus
metus neturi bǌti ơjĊs tokiǐ pareigǐ, išskyrus
atvejus, kai kolegialaus organo narys
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo
išrinktas Ƴ kolegialǐ organą kaip darbuotojǐ
atstovas;
3)jis neturi gauti arba nebǌti gavĊs reikšmingo
papildomo atlyginimo iš bendrovơs arba
susijusios bendrovơs, išskyrus užmokestƳ,
gautą už kolegialaus organo nario pareigas.
Tokiam
papildomam
atlyginimui
priskiriamas
ir
dalyvavimas
akcijǐ
pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo
veiklos rezultatǐ priklausanþiose užmokesþio
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijǐ
planą nustatytǐ kompensacijǐ išmokos
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(Ƴskaitant atidơtas kompensacijas) už
ankstesnƳ darbą bendrovơje (su sąlyga, kad
tokia išmoka niekaip nesusijusi su
vơlesnơmis pareigomis);
4) jis neturi bǌti kontroliuojantysis akcininkas
arba neturi atstovauti tokiam akcininkui
(kontrolơ
nustatoma
pagal
Tarybos
direktyvos 83/
349/
EEB 1 straipsnio 1 dalƳ);
5) jis negali turơti ir per praơjusius metus neturi
bǌti turơjĊs svarbiǐ verslo ryšiǐ su bendrove
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei
kaip turinþio tokius ryšius subjekto partneris,
akcininkas, direktorius arba viršesnis
darbuotojas. Turinþiu verslo ryšiǐ laikytinas
subjektas, kuris yra svarbus prekiǐ tiekơjas
arba paslaugǐ teikơjas (Ƴskaitant finansines,
teisines, patariamąsias ir konsultacines
paslaugas),
reikšmingas
klientas
ar
organizacija, kuri gauna reikšmingas Ƴmokas
iš bendrovơs arba jos grupơs;
6) jis negali bǌti ir per paskutinius trejus metus
neturi bǌti buvĊs bendrovơs arba susijusios
bendrovơs dabartinơs arba ankstesnơs išorơs
audito Ƴmonơs partneriu arba darbuotoju;
7) jis neturi bǌti vykdomuoju direktoriumi arba
valdybos nariu kitoje bendrovơje, kurioje
bendrovơs vykdomasis direktorius arba
valdybos narys (jei visuotinio akcininkǐ
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
stebơtojǐ taryba) yra direktorius konsultantas
arba stebơtojǐ tarybos narys, taip pat jis
negali turơti kitǐ reikšmingǐ ryšiǐ su
bendrovơs vykdomaisiais direktoriais, kurie
atsiranda jiems dalyvaujant kitǐ bendroviǐ
arba organǐ veikloje;
8) jis neturi bǌti ơjĊs kolegialaus organo nario
pareigǐ ilgiau kaip 12 metǐ;
9) jis neturi bǌti vykdomojo direktoriaus arba
valdybos nario (jei visuotinio akcininkǐ
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
stebơtojǐ taryba), arba 1–8 punkte nurodytǐ
asmenǐ artimas šeimos narys. Artimu šeimos
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis),
vaikai ir tơvai.
3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinƳ iš esmơs nustato
pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali
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nusprĊsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus
šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus,
vis dơlto negali bǌti laikomas nepriklausomu dơl
ypatingǐ asmeniniǐ ar su bendrove susijusiǐ
aplinkybiǐ.
3.9. Turơtǐ bǌti atskleidžiama reikiama informacija
apie išvadas, prie kuriǐ priơjo kolegialus organas
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali bǌti
laikomas nepriklausomu. Kai siǌloma paskirti
kolegialaus organo narƳ, bendrovơ turơtǐ paskelbti, ar
laiko jƳ nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus
organo narys neatitinka vieno ar keliǐ šiame kodekse
nustatytǐ nepriklausomumo vertinimo kriterijǐ,
bendrovơ turơtǐ paskelbti priežastis, kodơl tą narƳ ji
vis dơlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovơ
kiekviename savo metiniame pranešime turơtǐ
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko
nepriklausomais.
3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo
tenkinami ištisus metus, bendrovơ turơtǐ paskelbti
priežastis, kodơl konkretǐ kolegialaus organo narƳ
laiko
nepriklausomu.
Kad
bǌtǐ užtikrintas
informacijos, pateikiamos dơl kolegialaus organo
nariǐ nepriklausomumo, tikslumas, bendrovơ turơtǐ
reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai
patvirtintǐ savo nepriklausomumą.
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams
už jǐ darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo
posơdžiuose gali bǌti atlyginama iš bendrovơs lơšǐ.
Tokio atlyginimo dydƳ turơtǐ tvirtinti bendrovơs
visuotinis akcininkǐ susirinkimas.

Ne

Bendrovơje iki šiol nebuvo taikoma stebơtojǐ tarybos
nariǐ nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.

Ne

Iki šiol bendrovơs praktikoje nebuvo vertinamas
stebơtojǐ tarybos nariǐ nepriklausomumas, dơl to ir
nebuvo praktikos, kad nepriklausomi nariai reguliariai
patvirtintǐ savo nepriklausomumą.

Neaktualu

Bendrovơs stebơtojǐ tarybos nariams nơra atlyginama iš
bendrovơs lơšǐ.

IV principas:Visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybơ
Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ užtikrinti,kad visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamas kolegialus organas
tinkamai ir efektyviai funkcionuotǐ,o jam suteiktos teisơs turơtǐ užtikrinti efektyvią bendrovơs valdymo organǐ 2
priežiǌrą ir visǐ bendrovơs akcininkǐ interesǐ apsaugą.
4.1. Visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamas
kolegialus organas (toliau šiame principe – kolegialus
organas) turơtǐ užtikrinti bendrovơs finansinơs
apskaitos ir kontrolơs sistemos vientisumą bei
skaidrumą. Kolegialus organas turơtǐ nuolat teikti
rekomendacijas bendrovơs valdymo organams ir
prižiǌrơti bei kontroliuoti jǐ veiklą valdant bendrovĊ.

Taip

4.2. Kolegialaus organo nariai turơtǐ sąžiningai,
rǌpestingai ir atsakingai veikti bendrovơs bei
akcininkǐ naudai ir jǐ interesais, atsižvelgdami Ƴ

Taip

Bendrovơje renkama stebơtojǐ taryba pateikia
visuotiniam akcininkǐ susirinkimui atsiliepimus ir
pasiǌlymus dơl bendrovơs metinơs finansinơs
atskaitomybơs, pelno paskirstymo projekto, bendrovơs
metinio pranešimo, valdybos ir bendrovơs vadovo
veiklos, taip pat atlieka kitas stebơtojǐ tarybos
kompetencijai priskirtas bendrovơs ir jos valdymo
organǐ veiklos priežiǌros funkcijas.
Bendrovơs turimais duomenimis, visi stebơtojǐ tarybos
nariai veikia gera valia bendrovơs atžvilgiu, vadovaujasi
bendrovơs, o ne savo ar treþiǐjǐ asmenǐ interesais.
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darbuotojǐ interesus ir visuomenơs gerovĊ.
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turơtǐ: a) bet
kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizơs, sprendimǐ
priơmimo ir veiksmǐ nepriklausomumą; b) nesiekti ir
nepriimti jokiǐ nepagrƳstǐ lengvatǐ, kurios gali
kompromituoti jǐ nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti
savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad
kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti
bendrovei. Kai kolegialus organas yra priơmĊs
sprendimǐ, dơl kuriǐ nepriklausomas narys turi rimtǐ
abejoniǐ, tokiu atveju šis narys turơtǐ padaryti
atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys
atsistatydintǐ, priežastis jis turơtǐ paaiškinti laiške
kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei
reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausanþiam
organui (institucijai).
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti
kiekvienas narys turơtǐ skirti pakankamai laiko ir
dơmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turơtǐ
Ƴsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius
Ƴsipareigojimus (ypaþ direktoriaus pareigas kitose
bendrovơse), kad jie netrukdytǐ tinkamai atlikti
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus
organo narys dalyvavo mažiau nei pusơje 3 kolegialaus
organo posơdžiǐ per bendrovơs finansinius metus,
apie tai turơtǐ bǌti informuojami bendrovơs
akcininkai.
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai
paveikti bendrovơs akcininkus, kolegialus organas su
visais akcininkais turơtǐ elgtis sąžiningai ir nešališkai.
Jis turơtǐ užtikrinti, kad akcininkai bǌtǐ tinkamai
informuojami apie bendrovơs reikalus, jos strategiją,
rizikos valdymą ir interesǐ konfliktǐ sprendimą.
Bendrovơje turơtǐ bǌti aiškiai nustatytas kolegialaus
organo nariǐ vaidmuo jiems bendraujant su
akcininkais ir Ƴsipareigojant akcininkams.
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus
mažareikšmius dơl nedidelơs jǐ vertơs arba sudarytus
standartinơmis sąlygomis vykdant ƳprastinĊ bendrovơs
veiklą), sudaromi tarp bendrovơs ir jos akcininkǐ,
priežiǌros ar valdymo organǐ nariǐ, ar kitǐ bendrovơs
valdymui Ƴtaką daranþiǐ ar galinþiǐ daryti fiziniǐ ar
juridiniǐ asmenǐ, bǌtǐ tvirtinami kolegialaus organo.
Sprendimas dơl tokiǐ sandoriǐ tvirtinimo turơtǐ bǌti
laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokƳ sprendimą
balsuoja dauguma nepriklausomǐ kolegialaus organo
nariǐ.
4.6. Kolegialus organas turơtǐ bǌti nepriklausomas
priimdamas sprendimus, turinþius reikšmơs bendrovơs
veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas

Taip

Taip

Taip

Ne

Bendrovơs penki stebơtojǐ tarybos nariai yra pagrindinio
akcininko atstovai, t.y. Kauno miesto tarybos nariai.
Bendrovơs nuomone kolegialus valdymo organas
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turơtǐ bǌti nepriklausomas nuo bendrovơs valdymo
organǐ. Kolegialaus organo nariǐ darbui ir
sprendimams neturơtǐ daryti Ƴtakos juos išrinkĊ
asmenys. Bendrovơ turơtǐ užtikrinti, kad kolegialus
organas ir jo komitetai bǌtǐ aprǌpinti pakankamais
ištekliais (tarp jǐ ir finansiniais), reikalingais
pareigoms atlikti, Ƴskaitant teisĊ gauti – ypaþ iš
bendrovơs darbuotojǐ – visą reikiamą informaciją ir
teisĊ kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo Ƴ
išorinius teisơs, apskaitos ar kitokius specialistus
kolegialaus organo ir jo komitetǐ kompetencijai
priklausanþiais klausimais.
4.7. Kolegialaus organo veikla turơtǐ bǌti organizuota
taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai
galơtǐ turơti didelĊ Ƴtaką itin svarbiose srityse, kuriose
interesǐ konfliktǐ galimybơ yra ypaþ didelơ. Tokiomis
sritimis laikytini klausimai, susijĊ su bendrovơs
direktoriǐ
skyrimu,
atlyginimo
bendrovơs
direktoriams nustatymu ir bendrovơs audito kontrole
bei Ƴvertinimu. Todơl tuo atveju, kai kolegialaus
organo kompetencijai yra priskirti minơti klausimai,
šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo,
atlyginimǐ ir audito komitetus. Bendrovơs turơtǐ
užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimǐ ir audito
komitetams priskirtos funkcijos bǌtǐ vykdomos,
taþiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau
nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovơs turơtǐ
išsamiai paaiškinti, kodơl jos pasirinko alternatyvǐ
požiǌrƳ ir kaip pasirinktas požiǌris atitinka trims
atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovơse,
kuriǐ kolegialus organas turi nedaug nariǐ, trims
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams
keliamus sudơties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu
atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio
kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo
komitetais (ypaþ dơl jǐ vaidmens, veiklos ir
skaidrumo), turơtǐ bǌti taikomos, kai tinka, visam
kolegialiam organui.
4.8. Pagrindinis komitetǐ tikslas – didinti kolegialaus
organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai
bǌtǐ priimami juos tinkamai apsvarsþius, ir padơti
organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo
sprendimams nedarytǐ Ƴtakos esminiai interesǐ
konfliktai. Komitetai turơtǐ teikti kolegialiam organui
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo
sprendimu, taþiau galutinƳ sprendimą priima pats
kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus
nesiekiama
susiaurinti
kolegialaus
organo
kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus
organas išlieka visiškai atsakingas už savo
kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

aprǌpinamas
pakankamais
ištekliais,
išskyrus
finansinius, kadangi Bendrovơs stebơtojǐ tarybos ir
valdybos nariams nemokami atlyginimai, o tantjemas
skirti gali tik akcininkai, kurios iki šiol nebuvo
paskirtos.

Ne

Bendrovơje iki šiol nebuvo formuojami komitetai,
nebuvo tokios praktikos ir poreikio.

Ne

Bendrovơje nebuvo formuojami komitetai iš stebơtojǐ
tarybos nariǐ.
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4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turơtǐ
susidơti bent iš trijǐ nariǐ. Bendrovơse, kuriose
kolegialaus organo nariǐ yra nedaug, išimties tvarka
komitetai gali bǌti sudaryti tik iš dviejǐ nariǐ.
Kiekvieno komiteto nariǐ daugumą turơtǐ sudaryti
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju,
kai bendrovơje stebơtojǐ taryba nesudaroma,
atlyginimǐ ir audito komitetai turơtǐ bǌti sudaryti
išimtinai iš direktoriǐ konsultantǐ.
4.10. Kiekvieno Ƴkurto komiteto Ƴgaliojimus turơtǐ
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turơtǐ
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytǐ
Ƴgaliojimǐ ir reguliariai informuoti kolegialǐ organą
apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto
Ƴgaliojimai, apibrơžiantys jo vaidmenƳ ir nurodantys jo
teises bei pareigas, turơtǐ bǌti paskelbti bent kartą per
metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovơ kasmet
skelbia apie savo valdymo struktǌrą ir praktiką).
Bendrovơs taip pat kasmet savo metiniame pranešime
turơtǐ skelbti esamǐ komitetǐ pranešimus apie jǐ
sudơtƳ, posơdžiǐ skaiþiǐ ir nariǐ dalyvavimą
posơdžiuose per praơjusius metus, taip pat apie
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas
turơtǐ patvirtinti, kad jƳ tenkina audito proceso
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus,
kuriǐ buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.
4.11. Siekiant užtikrinti komitetǐ savarankiškumą ir
objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nơra
komiteto nariai, paprastai turơtǐ turơti teisĊ dalyvauti
komiteto posơdžiuose tik komitetui pakvietus.
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posơdyje
dalyvautǐ tam tikri darbuotojai arba ekspertai.
Kiekvieno komiteto pirmininkui turơtǐ bǌti sudarytos
sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais.
Atvejus, kuriems esant tai turơtǐ bǌti daroma, reikơtǐ
nurodyti komiteto veiklą reglamentuojanþiose
taisyklơse.
4.12. Skyrimo komitetas.
4.12.1. Pagrindinơs skyrimo komiteto funkcijos turơtǐ
bǌti šios:
1) parinkti kandidatus Ƴ laisvas valdymo organǐ nariǐ
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos
svarstyti. Skyrimo komitetas turơtǐ Ƴvertinti Ƴgǌdžiǐ,
žiniǐ ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti
funkcijǐ ir sugebơjimǐ, kuriǐ reikia konkreþiam
postui, aprašą ir Ƴvertinti Ƴpareigojimui atlikti
reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali
vertinti bendrovơs akcininkǐ pasiǌlytus kandidatus Ƴ
kolegialaus organo narius;
2) reguliariai vertinti priežiǌros ir valdymo organǐ
struktǌrą, dydƳ, sudơtƳ ir veiklą, teikti kolegialiam
organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamǐ pokyþiǐ;
3) reguliariai vertinti atskirǐ direktoriǐ Ƴgǌdžius,

Ne

Šios rekomendacijos nuostatǐ nesilaikoma, kadangi
Bendrovơje nebuvo komitetǐ formavimo praktikos.
.

Ne

Šios rekomendacijos nuostatǐ nesilaikoma, kadangi
Bendrovơje nebuvo komitetǐ formavimo praktikos.

Ne

Šios rekomendacijos nuostatǐ nesilaikoma, kadangi
Bendrovơje nebuvo komitetǐ formavimo praktikos.

Ne

Bendrovơje iš viso nơra formuojamas komitetas, kuris
bǌtǐ Ƴpareigotas atlikti Skyrimo komitetui paskirtas
atlikti funkcijas
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žinias bei patirtƳ ir apie tai pranešti kolegialiam
organui;
4) reikiamą dơmesƳ skirti tĊstinumo planavimui;
5) peržiǌrơti valdymo organǐ politiką dơl vyresniosios
vadovybơs rinkimo ir skyrimo.
4.12.2. Skyrimo komitetas turơtǐ apsvarstyti kitǐ
asmenǐ, Ƴskaitant administraciją ir akcininkus,
pateiktus pasiǌlymus. Kai sprendžiami klausimai,
susijĊ su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos
nariais (jei visuotinio akcininkǐ susirinkimo renkamas
kolegialus organas – stebơtojǐ taryba) ir vyresniąja
vadovybe, turơtǐ bǌti konsultuojamasi su bendrovơs
vadovu, suteikiant jam teisĊ teikti pasiǌlymus
Skyrimo komitetui.
4.13. Atlyginimǐ komitetas.
4.13.1. Pagrindinơs atlyginimǐ komiteto funkcijos
turơtǐ bǌti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiǌlymus dơl
valdymo organǐ nariǐ ir vykdomǐjǐ direktoriǐ
atlyginimǐ politikos. Tokia politika turơtǐ apimti visas
atlyginimo formas, Ƴskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo
veiklos rezultatǐ priklausanþio atlyginimo sistemas,
pensijǐ modelius ir išeitines išmokas. Pasiǌlymai,
susijĊ su nuo veiklos rezultatǐ priklausanþio
atlyginimo sistemomis, turơtǐ bǌti pateikiami kartu su
rekomendacijomis dơl su tuo susijusiǐ tikslǐ ir
Ƴvertinimo kriterijǐ, kuriǐ tikslas – tinkamai suderinti
vykdomǐjǐ direktoriǐ ir valdymo organǐ nariǐ
atlyginimą su bendrovơs kolegialaus organo
nustatytais ilgalaikiais akcininkǐ interesais ir tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasiǌlymus dơl
individualiǐ atlyginimǐ vykdomiesiems direktoriams
ir valdymo organǐ nariams siekiant, kad jie atitiktǐ
bendrovơs atlyginimǐ politiką ir šiǐ asmenǐ veiklos
Ƴvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turơtǐ
bǌti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurƳ
vykdomieji direktoriai ir valdymo organǐ nariai gauna
iš kitǐ susijusiǐ bendroviǐ;
3) teikti kolegialiam organui pasiǌlymus dơl tinkamǐ
sutarþiǐ su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo
organǐ nariais formǐ;
4) padơti kolegialiam organui prižiǌrơti, kaip
bendrovơ
laikosi
galiojanþiǐ
nuostatǐ
dơl
informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo
(ypaþ dơl galiojanþios atlyginimǐ politikos ir
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);
5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo
organǐ nariams bendras rekomendacijas dơl
vyresniosios vadovybơs (kaip apibrơžta paties
kolegialaus organo) atlyginimǐ dydžio ir struktǌros,
taip pat stebơti vyresniosios vadovybơs atlyginimǐ
dydƳ ir struktǌrą, remiantis atitinkama informacija,
kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo

Ne

Bendrovơje iš viso nơra formuojamas komitetas, kuris
bǌtǐ Ƴpareigotas atlikti Atlyginimǐ komitetui paskirtas
atlikti funkcijas.
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organǐ nariai.
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia sprĊsti skatinimo
klausimą, susijusƳ su akcijǐ pasirinkimo sandoriais ar
kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo
priemonơmis, kurios gali bǌti taikomos direktoriams
arba kitiems darbuotojams, komitetas turơtǐ:
1) apsvarstyti bendrą tokiǐ skatinimo sistemǐ taikymo
politiką, ypatingą dơmesƳ skirdamas skatinimui,
susijusiam su akcijǐ pasirinkimo sandoriais, ir pateikti
kolegialiam organui su tuo susijusius pasiǌlymus;
2) išnagrinơti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu
bendrovơs metiniame pranešime ir dokumentuose,
skirtuose akcininkǐ susirinkimui;
3) pateikti kolegialiam organui pasiǌlymus dơl
pasirinkimo sandoriǐ pasirašant akcijas arba
pasirinkimo sandoriǐ perkant akcijas alternatyvos
apibrơžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir
pasekmes.
4.13.3. Atlyginimǐ komitetas, sprĊsdamas jo
kompetencijai priskirtus klausimus, turơtǐ pasidomơti
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba)
bendrovơs vadovo nuomone dơl kitǐ vykdomǐjǐ
direktoriǐ ir valdymo organǐ nariǐ atlyginimǐ.
4.14. Audito komitetas.
4.14.1. Pagrindinơs audito komiteto funkcijos turơtǐ
bǌti šios:
1) stebơti bendrovơs teikiamos finansinơs informacijos
vientisumą, ypatingą dơmesƳ skiriant bendrovơs ir jos
grupơs naudojamǐ apskaitos metodǐ tinkamumui ir
nuoseklumui (Ƴskaitant bendroviǐ grupơs finansiniǐ
atskaitomybiǐ konsolidavimo kriterijus);
2) mažiausiai kartą per metus peržiǌrơti vidaus
kontrolơs ir rizikos valdymo sistemas, siekiant
užtikrinti, kad pagrindinơs rizikos (Ƴskaitant riziką,
susijusią su galiojanþiǐ Ƴstatymǐ ir taisykliǐ
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie
jas atskleidžiama informacija;
3) užtikrinti vidaus audito funkcijǐ veiksmingumą, be
kita ko, teikiant rekomendacijas dơl vidaus audito
padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio
skyrimo bei atleidimo ir dơl šio padalinio biudžeto,
taip pat stebint, kaip bendrovơs administracija
reaguoja Ƴ šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei
bendrovơje nơra vidaus audito funkcijos, komitetas
poreikƳ turơti šią funkciją turơtǐ Ƴvertinti bent kartą per
metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas,
susijusias su išorơs audito Ƴmonơs parinkimu, skyrimu,
pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka
bendrovơs visuotinis akcininkǐ susirinkimas) bei
sutarties su audito Ƴmone sąlygomis. Komitetas turơtǐ
ištirti situacijas, dơl kuriǐ audito Ƴmonei ar auditoriui

Ne

Bendrovơje iš viso nơra formuojamas komitetas, kuris
bǌtǐ Ƴpareigotas atlikti Audito komitetui paskirtas atlikti
funkcijas.
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atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti
rekomendacijas dơl tokiu atveju bǌtinǐ veiksmǐ;
5) stebơti išorơs audito Ƴmonơs nepriklausomumą ir
objektyvumą, ypaþ svarbu patikrinti, ar audito Ƴmonơ
atsižvelgia Ƴ reikalavimus, susijusius su audito
partneriǐ rotacija, taip pat bǌtina patikrinti atlyginimo,
kurƳ bendrovơ moka audito Ƴmonei, dydƳ ir panašius
dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesǐ
konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorơs
audito Ƴmonơs skelbiamais duomenimis apie visus
atlyginimus, kuriuos audito Ƴmonei bei jos tinklui
moka bendrovơ ir jos grupơ, turơtǐ nuolat prižiǌrơti ne
audito paslaugǐ pobǌdƳ ir mastą. Komitetas,
vadovaudamasis 2002 m. gegužơs 16 d. Komisijos
rekomendacijoje 2002/590/EB Ƴtvirtintais principais ir
gairơmis, turơtǐ nustatyti ir taikyti formalią politiką,
apibrơžianþią ne audito paslaugǐ rǌšis, kuriǐ pirkimas
iš audito Ƴmonơs yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas
komitetui išnagrinơjus ir c) leidžiamas be kreipimosi Ƴ
komitetą;
6) tikrinti išorơs audito proceso veiksmingumą ir
administracijos reakciją Ƴ rekomendacijas, kurias
audito Ƴmonơ pateikia laiške vadovybei.
4.14.2. Visi komiteto nariai turơtǐ bǌti aprǌpinti
išsamia informacija, susijusia su specifiniais
bendrovơs apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais.
Bendrovơs administracija turơtǐ informuoti audito
komitetą apie svarbiǐ ir neƳprastǐ sandoriǐ apskaitos
bǌdus, kai apskaita gali bǌti vykdoma skirtingais
bǌdais. Šiuo atveju ypatingas dơmesys turơtǐ bǌti
skiriamas bendrovơs veiklai ofšoriniuose centruose ir
(ar) per specialios paskirties Ƴmones (organizacijas)
vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.
4.14.3. Audito komitetas turơtǐ nusprĊsti, ar jo
posơdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada)
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovơs
vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni
darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus
auditorius ir išorơs auditorius. Komitetas turơtǐ turơti
galimybĊ prireikus susitikti su atitinkamais
asmenimis,
nedalyvaujant
vykdomiesiems
direktoriams ir valdymo organǐ nariams.
4.14.4. Vidaus ir išorơs auditoriams turơtǐ bǌti
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su
administracija, bet ir neribotos galimybơs susisiekti su
kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turơtǐ
veikti kaip pagrindinơ instancija ryšiams su vidaus ir
išorơs auditoriais palaikyti.
4.14.5. Audito komitetas turơtǐ bǌti informuotas apie
vidaus auditoriǐ darbo programą ir gauti vidaus audito
ataskaitas arba periodinĊ santrauką. Audito komitetas
taip pat turơtǐ bǌti informuotas apie išorơs auditoriǐ
darbo programą ir turơtǐ iš audito Ƴmonơs gauti

12

AB „Kauno energija“ pranešimas apie Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržoje listinguojamǐ bendroviǐ valdymo
kodekso laikymąsi (tĊsinys)

ataskaitą, kurioje bǌtǐ aprašomi visi ryšiai tarp
nepriklausomos audito Ƴmonơs ir bendrovơs bei jos
grupơs. Komitetas turơtǐ laiku gauti informaciją apie
visus su bendrovơs auditu susijusius klausimus.
4.14.6. Audito komitetas turơtǐ tikrinti, ar bendrovơ
laikosi galiojanþiǐ nuostatǐ, reglamentuojanþiǐ
darbuotojǐ galimybĊ pateikti skundą arba anonimiškai
pranešti apie Ƴtarimus, kad bendrovơje daromi svarbǌs
pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam
kolegialaus organo nariui), ir turơtǐ užtikrinti, kad
bǌtǐ
nustatyta
tvarka
proporcingam
ir
nepriklausomam tokiǐ klausimǐ tyrimui ir
atitinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7. Audito komitetas turơtǐ teikti kolegialiam
organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis
mơnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinơs ir pusơs
metǐ ataskaitos.
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turơtǐ
atlikti savo veiklos Ƴvertinimą. Jis turơtǐ apimti
kolegialaus organo struktǌros, darbo organizavimo ir
gebơjimo veikti kaip grupơ vertinimą, taip pat
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei
vertinimą, ar kolegialus organas pasiekơ nustatytǐ
veiklos tikslǐ. Kolegialus organas turơtǐ bent kartą per
metus paskelbti (kaip dalƳ informacijos, kurią
bendrovơ kasmet skelbia apie savo valdymo struktǌras
ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinĊ
organizaciją ir veiklos procedǌras, taip pat nurodyti,
kokius esminius pokyþius nulơmơ kolegialaus organo
atliktas savo veiklos Ƴvertinimas.

Ne

Bendrovơje nơra stebơtojǐ tarybos veiklos vertinimo
ir/ar informavimo apie tai praktikos ir ateityje sieks šią
nuostatą Ƴgyvendinti.

V principas: Bendrovơs kolegialiǐ organǐ darbo tvarka
Bendrovơje nustatyta kolegialiǐ priežiǌros ir valdymo organǐ darbo tvarka turơtǐ užtikrinti efektyvǐ šiǐ organǐ darbą
ir sprendimǐ priơmimą, skatinti aktyvǐ bendrovơs organǐ bendradarbiavimą.
5.1. Bendrovơs kolegialiems priežiǌros ir valdymo
organams (šiame principe sąvoka kolegialǌsorganai
apima tiek kolegialius priežiǌros, tiek valdymo
organus) vadovauja šiǐ organǐ pirmininkai.
Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už
kolegialaus organo posơdžiǐ tinkamą sušaukimą.
Pirmininkas turơtǐ užtikrinti tinkamą visǐ kolegialaus
organo nariǐ informavimą apie šaukiamą posơdƳ ir
posơdžio darbotvarkĊ. Jis taip pat turơtǐ užtikrinti
tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posơdžiams
bei tvarką ir darbingą atmosferą posơdžio metu.

Taip

Bendrovơs stebơtojǐ taryba ir valdyba Ƴgyvendina šią
rekomendaciją.
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5.2. Bendrovơs kolegialiǐ organǐ posơdžius
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu,
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena
bendrovơ pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti
kolegialiǐ organǐ posơdžius, taþiau rekomenduojama
juos rengti tokiu periodiškumu, kad bǌtǐ užtikrintas
nepertraukiamas esminiǐ bendrovơs valdymo
klausimǐ sprendimas. Bendrovơs stebơtojǐ tarybos
posơdžiai turơtǐ bǌti šaukiami bent kartą per metǐ
ketvirtƳ, o bendrovơs valdybos posơdžiai – bent kartą
per mơnesƳ. 4

Taip

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posơdƳ
turơtǐ bǌti informuojami iš anksto, kad turơtǐ
pakankamai laiko tinkamai pasirengti posơdyje
nagrinơjamǐ klausimǐ svarstymui ir galơtǐ vykti
naudinga diskusija, po kurios bǌtǐ priimami tinkami
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posơdƳ
kolegialaus organo nariams turơtǐ bǌti pateikta visa
reikalinga, su posơdžio darbotvarke susijusi medžiaga.
Darbotvarkơ posơdžio metu neturơtǐ bǌti keiþiama ar
papildoma, išskyrus atvejus, kai posơdyje dalyvauja
visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidơliotinai
reikia sprĊsti svarbius bendrovei klausimus.
5.4. Siekiant koordinuoti bendrovơs kolegialiǐ organǐ
darbą bei užtikrinti efektyvǐ sprendimǐ priơmimo
procesą, bendrovơs kolegialiǐ priežiǌros ir valdymo
organǐ pirmininkai turơtǐ tarpusavyje derinti
šaukiamǐ posơdžiǐ datas, jǐ darbotvarkes, glaudžiai
bendradarbiauti sprĊsdami kitus su bendrovơs
valdymu susijusius klausimus. Bendrovơs stebơtojǐ
tarybos posơdžiai turơtǐ bǌti atviri bendrovơs
valdybos nariams, ypaþ tais atvejais, kai posơdyje
svarstomi klausimai, susijĊ su valdybos nariǐ
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.

Taip

Bendrovơ laikosi stebơtojǐ tarybos ir valdybos darbo
reglamentuose numatytos tvarkos ir apie šaukiamą
posơdƳ informuojama iš anksto, kartu su pranešimu
pateikiama visa reikalinga medžiaga susijusi su
posơdžio darbotvarke.

Taip

VI principas: Nešališkas akcininkǐ traktavimas ir akcininkǐ teisơs
Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ užtikrinti nešališką visǐ akcininkǐ, Ƴskaitant smulkiuosius bei užsienieþius,
traktavimą. Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ apsaugoti akcininkǐ teises.
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovơs kapitalą
sudarytǐ tik tokios akcijos, kurios jǐ turơtojams
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybơs, dividendǐ ir
kitas teises.

Taip

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams
sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti
su išleidžiamǐ naujǐ ar jau išleistǐ akcijǐ
suteikiamomis teisơmis.

Taip

Bendrovơs ƳstatinƳ kapitalą sudaranþios paprastosios
vardinơs akcijos visiems bendrovơs akcijǐ savininkams
suteikia vienodas teises).
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6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbǌs sandoriai,
tokie kaip bendrovơs turto perleidimas, investavimas,
Ƴkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turơtǐ gauti
visuotinio akcininkǐ susirinkimo pritarimą. Visiems
akcininkams turơtǐ bǌti sudarytos vienodos galimybơs
susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius
sprendimus, Ƴskaitant paminơtǐ sandoriǐ tvirtinimą.

Ne

Pagal Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymą ir Bendrovơs Ƴstatus
šioje rekomendacijoje nurodytǐ sandoriǐ sudarymo
patvirtinimo klausimai yra priskirti bendrovơs valdybos
kompetencijai, bet atskirais atvejai dơl turto perleidimo
sandoriǐ bendrovơ kreipiasi Ƴ visuotinƳ akcininkǐ
susirinkimą.

6.4. Visuotiniǐ akcininkǐ susirinkimǐ sušaukimo ir
vedimo procedǌros turơtǐ sudaryti akcininkams lygias
galimybes dalyvauti susirinkime ir neturơtǐ pažeisti
akcininkǐ teisiǐ bei interesǐ. Pasirinkta visuotinio
akcininkǐ susirinkimo vieta, data ir laikas neturơtǐ
užkirsti kelio aktyviam akcininkǐ dalyvavimui
susirinkime. Visiems bendrovơs akcininkams dar iki
visuotinio akcininkǐ susirinkimo turơtǐ bǌti suteikta
galimybơ užduoti bendrovơs priežiǌros ir valdymo
organǐ nariams klausimus, susijusius su visuotinio
akcininkǐ susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus
Ƴ juos.

Taip

6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkǐ
susirinkimui parengtus dokumentus, Ƴskaitant
susirinkimo sprendimǐ projektus, iš anksto paskelbti
viešai prieinamai bendrovơs interneto tinklalapyje.
Visuotinio akcininkǐ susirinkimo protokolą po jo
pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat
rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai
bendrovơs interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti
užsienieþiǐ teisĊ susipažinti su informacija, esant
galimybei, šioje rekomendacijoje paminơti
dokumentai turơtǐ bǌti skelbiami ir anglǐ kalba ir (ar)
kitomis užsienio kalbomis. Bendrovơs interneto
tinklalapyje viešai prieinamai gali bǌti skelbiama ne
visa dokumentǐ apimtis, jei jǐ viešas paskelbimas
galơtǐ pakenkti bendrovei arba bǌtǐ atskleistos
bendrovơs komercinơs paslaptys.

Taip

Bendrovơ šaukiamo susirinkimo sprendimǐ projektus
bei susirinkimo priimtus sprendimus viešai skelbia
bendrovơs interneto tinklalapyje ir per Vilniaus
vertybiniǐ popieriǐ biržos informacijos atskleidimo
sistemą, kaip numatyta Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatyme.

6.6. Akcininkams turơtǐ bǌti sudarytos galimybơs
balsuoti akcininkǐ susirinkime asmeniškai jame
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturơtǐ
bǌti daroma jokiǐ kliǌþiǐ balsuoti iš anksto raštu,
užpildant bendrąjƳ balsavimo biuletenƳ.

Taip

6.7. Siekiant padidinti akcininkǐ galimybes dalyvauti
akcininkǐ susirinkimuose, bendrovơms
rekomenduojama balsavimo procese plaþiau taikyti
modernias technologijas ir tokiu bǌdu sudaryti
akcininkams galimybĊ balsuoti akcininkǐ
susirinkimuose naudojantis telekomunikacijǐ galiniais
Ƴrenginiais. Tokiais atvejais turi bǌti užtikrintas

Neaktualu

Bendrovơs akcininkai gali Ƴgyvendinti teisĊ dalyvauti
visuotiniame akcininkǐ susirinkime tiek asmeniškai, tiek
per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą Ƴgaliojimą arba su
juo sudaryta balsavimo teisơs perleidimo sutartis teisơs
aktǐ nustatyta tvarka, taip pat bendrovơ sudaro sąlygas
akcininkams balsuoti užpildant bendrąjƳ balsavimo
biuletenƳ, kaip numato Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymas
Atsižvelgiant Ƴ Bendrovơs akcininkǐ susirinkimǐ tvarką
ir akcininkǐ sąrašus, Bendrovơje iki šiol nebuvo
poreikio Ƴgyvendinti šią rekomendaciją.
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telekomunikacijǐ Ƴrenginiǐ saugumas, teksto apsauga,
galimybơ identifikuoti balsuojanþio asmens parašą. Be
to, bendrovơs galơtǐ sudaryti sąlygas akcininkams,
ypaþ užsienieþiams, akcininkǐ susirinkimus stebơti
pasinaudojant moderniǐ technologijǐ priemonơmis.

VII principas: Interesǐ konfliktǐ vengimas ir atskleidimas
Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ skatinti bendrovơs organǐ narius vengti interesǐ konfliktǐ bei užtikrinti skaidrǐ ir
efektyvǐ bendrovơs organǐ nariǐ interesǐ konfliktǐ atskleidimo mechanizmą.
7.1. Bendrovơs priežiǌros ir valdymo organo narys
turơtǐ vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovơs interesams.
Jeigu tokia situacija vis dơlto atsirado, bendrovơs
priežiǌros ar valdymo organo narys turơtǐ per
protingą terminą pranešti kitiems to paties organo
nariams arba jƳ išrinkusiam bendrovơs organui, arba
bendrovơs akcininkams apie tokią interesǐ
prieštaravimo situaciją, nurodyti interesǐ pobǌdƳ ir,
jeigu Ƴmanoma, vertĊ.
7.2. Bendrovơs priežiǌros ir valdymo organo narys
negali painioti bendrovơs turto, kurio naudojimas
specialiai su juo nơra aptartas, su savo turtu arba
naudoti jƳ arba informaciją, kurią jis gauna bǌdamas
bendrovơs organo nariu, asmeninei naudai ar treþiojo
asmens naudai gauti be bendrovơs visuotinio
akcininkǐ susirinkimo ar jo Ƴgalioto kito bendrovơs
organo sutikimo.
7.3. Bendrovơs priežiǌros ir valdymo organo narys
gali sudaryti sandorƳ su bendrove, kurios organo narys
jis yra. Apie tokƳ sandorƳ (išskyrus mažareikšmius dơl
nedidelơs jǐ vertơs arba sudarytus vykdant ƳprastinĊ
bendrovơs veiklą bei standartinơmis sąlygomis) jis
privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, Ƴrašant tai Ƴ
posơdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo
nariams arba jƳ išrinkusiam bendrovơs organui, arba
bendrovơs akcininkams. Šioje rekomendacijoje
Ƴvardytǐ sandoriǐ sudarymui taip pat taikoma 4.5
rekomendacija.
7.4. Bendrovơs priežiǌros ir valdymo organo narys
turơtǐ susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami
sprendimai dơl sandoriǐ ar kitokiǐ klausimǐ, su
kuriais jis susijĊs asmeniniu ar dalykiniu interesu.

Taip

Taip

Taip

Taip
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VIII principas: Bendrovơs atlyginimǐ politika
Bendrovơje nustatyta atlyginimǐ politikos bei direktoriǐ atlyginimǐ tvirtinimo, peržiǌrơjimo ir paskelbimo tvarka
turơtǐ užkirsti kelią galimiems interesǐ konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktoriǐ atlyginimus, taip pat
užtikrinti bendrovơs atlyginimǐ politikos bei direktoriǐ atlyginimǐ viešumą ir skaidrumą.

8.1. Bendrovơ turơtǐ paskelbti savo atlyginimǐ
politikos ataskaitą (toliau – atlyginimǐ ataskaita). Ši
ataskaita turơtǐ bǌti paskelbta kaip bendrovơs metinio
pranešimo dalis. Atlyginimǐ ataskaita taip pat turơtǐ
bǌti skelbiama bendrovơs interneto tinklalapyje.

Ne

Bendrovơ neskelbia atlyginimǐ politikos ataskaitos.
Atlyginimǐ politika kaip nurodyta šioje rekomendacijoje
Bendrovơje nơra patvirtinta, nes to nereikalauja teisơs
aktai. Bendrovơs stebơtojǐ tarybos ir valdybos nariams
tantjemas nustato akcininkǐ susirinkimas, o iki šiol dar
jos dar nebuvo paskirtos. Bendrovơs vadovo atlyginimą
nustato valdyba, atsižvelgdama Ƴ LR Vyriausybơs
nutarimą „Dơl valstybơs Ƴmoniǐ ir valstybơs
kontroliuojamǐ akciniǐ bendroviǐ, uždarǐjǐ akciniǐ
bendroviǐ administracijos vadovǐ, jǐ pavaduotojǐ ir
vyriausiǐjǐ
finansininkǐ
darbo
apmokơjimo“.
Atsižvelgiant Ƴ tai, ruošti atskirą atlygimǐ politiką
nebuvo poreikio. Nepaisant to, Bendrovơs rengiamuose
ir viešai skelbiamuose metiniuose prospektuose,
vadovaujantis teisơs aktǐ reikalavimais, Bendrovơ
skelbia informaciją apie išmokas bei paskolas stebơtojǐ
tarybos nariams, valdybos nariams, administracijos
(vadovui, vyriausiam buhalteriui) nariams

8.2. Atlyginimǐ ataskaitoje daugiausia dơmesio turơtǐ
bǌti skiriama bendrovơs direktoriǐ atlyginimǐ
politikai ateinanþiais, o kur tinka – ir tolesniais,
finansiniais metais. Joje taip pat turơtǐ bǌti
apžvelgiama, kaip atlyginimǐ politika buvo
Ƴgyvendinama praơjusiais finansiniais metais.
Ypatingas dơmesys turơtǐ bǌti skiriamas esminiams
bendrovơs atlyginimǐ politikos pokyþiams, lyginant
su praơjusiais finansiniais metais.
8.3. Atlyginimǐ ataskaitoje turơtǐ bǌti pateikta bent ši
informacija:
1) direktoriǐ atlyginimǐ kintamǐ ir nekintamǐ
sudedamǐjǐ daliǐ santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatǐ
kriterijus, kuriais grindžiama teisơ dalyvauti akcijǐ
pasirinkimo sandoriuose, teisơ Ƴ akcijas arba kintamas
sudedamąsias atlyginimo dalis;
3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos
rezultatǐ ryšƳ;
4) pagrindiniai metiniǐ premijǐ sistemos ir bet kurios
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jǐ
pagrindimas;
5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba
ankstyvo išơjimo Ƴ pensiją schemos pagrindiniǐ
savybiǐ aprašymas; taþiau atlyginimǐ ataskaitoje
neturơtǐ bǌti komerciniu požiǌriu neskelbtinos
informacijos.

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta.

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta.
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8.4. Atlyginimǐ ataskaitoje taip pat turơtǐ bǌti
apibendrinama ir paaiškinama bendrovơs politika,
susijusi su sutarþiǐ, sudaromǐ su vykdomaisiais
direktoriais ir valdymo organǐ nariais, sąlygomis. Tai
turơtǐ apimti, inter alia, informaciją apie sutarþiǐ su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organǐ nariais
trukmĊ, taikomus pranešimo apie išơjimą iš darbo
terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas
išmokas, susijusias su sutarþiǐ su vykdomaisiais
direktoriais ir valdymo organǐ nariais nutraukimu
pirma laiko.

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta, taþiau
apie išeitines ir kitas išmokas viešai skelbiama
metiniuose prospektuose.

8.5. Be to, turơtǐ bǌti atskleidžiama informacija,
susijusi su parengiamuoju ir sprendimǐ priơmimo
procesu, kurio metu nustatoma bendrovơs direktoriǐ
atlyginimǐ politika. Informacija turơtǐ apimti
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto
Ƴgaliojimus ir sudơtƳ, su bendrove nesusijusiǐ
konsultantǐ, kuriǐ paslaugomis naudotasi nustatant
atlyginimǐ politiką, vardus ir pavardes bei metinio
visuotinio akcininkǐ susirinkimo vaidmenƳ.

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta.

8.6. Nemenkinant organǐ, atsakingǐ už direktoriǐ
atlyginimǐ nustatymą, vaidmens, atlyginimǐ politika
arba bet kuris esminis atlyginimǐ politikos pokytis
turơtǐ bǌti Ƴtraukiamas Ƴ metinio visuotinio akcininkǐ
susirinkimo darbotvarkĊ. Atlyginimǐ ataskaita turơtǐ
bǌti pateikiama akcininkǐ balsavimui metiniame
visuotiniame akcininkǐ susirinkime. Balsavimas gali
bǌti privalomojo arba patariamojo pobǌdžio.

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta

8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais
metais, turơtǐ bǌti išsamiai paskelbiama atlyginimǐ
ataskaitoje. Šiame dokumente turơtǐ bǌti pateikta bent
8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie
kiekvieną asmenƳ, kuris bendrovơje ơjo direktoriaus
pareigas bet kuriuo atitinkamǐ finansiniǐ metǐ
laikotarpiu.
8.7.1. Turơtǐ bǌti pateikta tokia su atlyginimais ir
(arba) tarnybinơmis pajamomis susijusi informacija:
1) bendra atlyginimo suma, sumokơta arba mokơtina
direktoriui už paslaugas, suteiktas praơjusiais
finansiniais metais, Ƴskaitant, jei taikoma, dalyvavimo
mokesþius, nustatytus metiniame visuotiniame
akcininkǐ susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios
Ƴmonơs, priklausanþios tai paþiai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba)
premijos, bei priežastys, dơl kuriǐ tokios premijos ir
(arba) pelno dalis buvo paskirtos;
4) jei tai leidžiama pagal Ƴstatymus, kiekvienas
esminis papildomas atlyginimas, mokamas

Ne

Dơl 8.1. rekomendacijoje nurodytǐ priežasþiǐ
atlyginimǐ politika, pagal kurią bǌtǐ rengiama
atlyginimǐ ataskaita, Bendrovơje nơra patvirtinta.
Nepaisant to, Bendrovơs rengiamuose ir viešai
skelbiamuose metiniuose prospektuose, vadovaujantis
teisơs aktǐ reikalavimais, Bendrovơ skelbia informaciją
apie atlyginimus stebơtojǐ tarybos nariams, valdybos
nariams,
administracijos
(vadovui,
vyriausiam
buhalteriui) nariams
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direktoriams už specialias paslaugas, kurios
nepriklauso Ƴprastinơms direktoriaus funkcijoms;
5) kompensacija, gautina arba sumokơta kiekvienam
vykdomajam direktoriui ar valdymo organǐ nariui,
pasitraukusiam iš savo pareigǐ praơjusiais finansiniais
metais;
6) bendra apskaiþiuota naudos, kuri laikoma
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertơ, jeigu tokia
nauda neturi bǌti nurodyta pagal 1–5 punktus.
8.7.2. Turơtǐ bǌti pateikiama ši informacija, susijusi
su akcijomis ir (arba) teisơmis dalyvauti akcijǐ
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis
darbuotojǐ skatinimo akcijomis sistemomis:
1) praơjusiais finansiniais metais bendrovơs pasiǌlytǐ
akcijǐ pasirinkimo sandoriǐ arba suteiktǐ akcijǐ
skaiþius ir taikymo sąlygos;
2) akcijǐ pasirinkimo sandoriǐ skaiþius, realizuotas
per praơjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno
sandorio akcijǐ skaiþiǐ bei realizavimo kainą, arba
dalyvavimo darbuotojǐ skatinimo akcijomis sistemoje
vertơ finansiniǐ metǐ pabaigoje;
3) finansiniǐ metǐ pabaigoje nerealizuotas akcijǐ
pasirinkimo sandoriǐ skaiþius, jǐ realizavimo kaina,
realizavimo data ir pagrindinơs teisiǐ Ƴgyvendinimo
sąlygos;
4) visi esamǐ akcijǐ pasirinkimo sandoriǐ sąlygǐ
pokyþiai ateinanþiais finansiniais metais.
8.7.3. Turơtǐ bǌti pateikiama ši su papildomǐ pensijǐ
schemomis susijusi informacija:
1) kai pensijǐ schema yra apibrơžtǐ išmokǐ, pagal ją
direktoriǐ sukauptǐ išmokǐ pokyþiai atitinkamais
finansiniais metais;
2) kai pensijǐ schema yra apibrơžtǐ Ƴmokǐ, išsami
informacija apie Ƴmokas, kurias už direktoriǐ
sumokơjo arba turơtǐ sumokơti bendrovơ atitinkamais
finansiniais metais.
8.7.4. Turơtǐ bǌti nurodytos sumos, kurias bendrovơ
arba bet kuri dukterinơ bendrovơ ar Ƴmonơ, Ƴtraukta Ƴ
bendrovơs konsoliduotą metinĊ finansinĊ
atskaitomybĊ, išmokơjo kaip paskolas, išankstines
išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ơjo
direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamǐ finansiniǐ
metǐ laikotarpiu, Ƴskaitant nesumokơtas sumas ir
palǌkanǐ normą.
8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama
akcijomis, akcijǐ pasirinkimo sandoriais ar kitomis
teisơmis Ƴsigyti akcijǐ arba bǌti atlyginamam
remiantis akcijǐ kainǐ pokyþiais, iki jǐ taikymo
pradžios turơtǐ pritarti akcininkai metiniame
visuotiniame akcininkǐ susirinkime priimdami
atitinkamą sprendimą. Pritarimas turơtǐ bǌti susijĊs su
paþia schema ir akcininkai neturơtǐ sprĊsti dơl

Ne

Bendrovơ netaiko schemǐ, pagal kurias direktoriams
atlyginama akcijomis, akcijǐ pasirinkimo sandoriais ar
kitomis teisơmis Ƴsigyti akcijǐ arba bǌti atlyginamam
remiantis akcijǐ kainǐ pokyþiais.
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atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos
akcijomis pagrƳstos naudos. Visiems esminiams
schemǐ sąlygǐ pakeitimams iki jǐ taikymo pradžios
taip pat turơtǐ pritarti akcininkai, priimdami
sprendimą metiniame visuotiniame akcininkǐ
susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turơtǐ bǌti
informuoti apie visas siǌlomǐ pakeitimǐ sąlygas ir
gauti paaiškinimą apie siǌlomǐ pakeitimǐ poveikƳ.
8.9. M etinio visuotinio akcininkǐ susirinkimo
pritarimas turơtǐ bǌti gaunamas šiais klausimais:
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis
akcijomis pagrƳstomis schemomis, Ƴskaitant akcijǐ
pasirinkimo sandorius;
2) maksimalaus akcijǐ skaiþiaus nustatymas ir
pagrindinơs akcijǐ suteikimo tvarkos sąlygos;
3) laikotarpis, per kurƳ pasirinkimo sandoriai gali bǌti
realizuoti;
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandoriǐ
realizavimo kainos pokyþio nustatymo sąlygos, jeigu
Ƴstatymai tai leidžia;
5) visos kitos ilgalaikơs direktoriǐ skatinimo schemos,
kurios panašiomis sąlygomis nơra siǌlomos visiems
kitiems bendrovơs darbuotojams.
M etiniame visuotiniame akcininkǐ susirinkime taip
pat turơtǐ bǌti nustatytas galutinis terminas, per kurƳ
už direktoriǐ atlyginimą atsakingas organas gali
paskirti šiame punkte išvardytǐ tipǐ kompensacijas
atskiriems direktoriams.
8.10. Jeigu leidžia nacionalinơ teisơ arba bendrovơs
Ƴstatai, kiekvienam pasirinkimo sandoriǐ su nuolaida
modeliui, pagal kurƳ yra suteikiamos teisơs pasirašyti
akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojanþia tą dieną,
kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina,
nustatyta per keletą dienǐ prieš realizavimo kainos
nustatymą, taip pat turơtǐ pritarti akcininkai.
8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturơtǐ bǌti taikomi
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis
sąlygomis siǌlomas bendrovơs darbuotojams arba bet
kurios dukterinơs Ƴmonơs darbuotojams, kurie turi
teisĊ dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta
metiniame visuotiniame akcininkǐ susirinkime.
8.12. Prieš metinƳ visuotinƳ akcininkǐ susirinkimą,
kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą
sprendimą, akcininkams turơtǐ bǌti suteikta galimybơ
susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu
informaciniu pranešimu (šie dokumentai turơtǐ bǌti
paskelbti bendrovơs tinklalapyje). Šiame pranešime
turơtǐ bǌti pateiktas visas akcijomis pagrƳsto
atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šiǐ
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schemǐ pagrindiniǐ sąlygǐ aprašymas, taip pat
schemǐ dalyviǐ vardai ir pavardơs. Pranešime taip pat
turơtǐ bǌti nurodytas schemǐ ir bendros direktoriǐ
atlyginimǐ politikos ryšys. Sprendimo projekte turơtǐ
bǌti aiški nuoroda Ƴ paþią schemą arba pateikta
pagrindiniǐ jos sąlygǐ santrauka. Akcininkams taip
pat turơtǐ bǌti pateikta informacija apie tai, kaip
bendrovơ ketina apsirǌpinti akcijomis, kurios
reikalingos Ƴsipareigojimams pagal skatinimo schemas
Ƴgyvendinti: turơtǐ bǌti aiškiai nurodyta, ar bendrovơ
ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas
atsargoje ar išleisti naujǐ akcijǐ. Taip pat turơtǐ bǌti
pateikta schemos išlaidǐ, kurias patirs bendrovơ dơl
numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte
nurodyta informacija turơtǐ bǌti paskelbta bendrovơs
interneto tinklalapyje.

IX principas: Interesǐ turơtojǐ vaidmuo bendrovơs valdyme
Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ pripažinti interesǐ turơtojǐ teises, Ƴtvirtintas Ƴstatymuose, ir skatinti aktyvǐ
bendrovơs ir interesǐ turơtojǐ bendradarbiavimą kuriant bendrovơs gerovĊ, darbo vietas ir finansinƳ stabilumą. Šio
principo kontekste sąvoka interesǐ turơtoj
ai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekơjus, klientus, vietos
bendruomenĊ ir kitus asmenis, turinþius interesǐ konkreþioje bendrovơje.
9.1. Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ užtikrinti, kad
bǌtǐ gerbiamos tos interesǐ turơtojǐ teisơs, kurias gina
Ƴstatymai.

Taip

9.2. Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ sudaryti
sąlygas interesǐ turơtojams dalyvauti bendrovơs
valdyme Ƴstatymǐ nustatyta tvarka. Interesǐ turơtojǐ
dalyvavimo bendrovơs valdyme pavyzdžiai galơtǐ bǌti
darbuotojǐ kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius
bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojǐ
kolektyvu bendrovơs valdymo ir kitais svarbiais
klausimais, darbuotojǐ dalyvavimas bendrovơs
akciniame kapitale, kreditoriǐ Ƴtraukimas Ƴ bendrovơs
valdymą bendrovơs nemokumo atvejais ir kt.

Bendrovơ laikosi visǐ Ƴstatymuose numatytǐ
reikalavimǐ dơl interesǐ turơtojǐ galimybiǐ dalyvauti
Bendrovơs valdyme, taþiau iki šiol jokia interesǐ grupơ,
turinti Ƴstatymuose nustatytą teisĊ dalyvauti Bendrovơs
valdyme, nơra Ƴstatyme nustatyta tvarka Ƴgyvendinta.

9.3. Kai interesǐ turơtojai dalyvauja bendrovơs
valdymo procese, jiems turơtǐ bǌti sudaromos sąlygos
susipažinti su reikiama informacija.

X principas: Informacijos atskleidimas
Bendrovơs valdymo sistema turơtǐ užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovơs klausimus, Ƴskaitant
finansinĊ situaciją, veiklą ir bendrovơs valdymą, bǌtǐ atskleidžiama laiku ir tiksliai
10.1. Bendrovơ turơtǐ atskleisti informaciją apie:
1) bendrovơs veiklą ir finansinius rezultatus;
2) bendrovơs tikslus;

Taip

Bendrovơ informaciją, nurodytą šiose rekomendacijose,
skelbia per Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržos
naudojamą informacijos atskleidimo sistemą ir
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3) asmenis nuosavybơs teise turinþius bendrovơs
akcijǐ paketą ar jƳ valdanþius;

Bendrovơs tinklalapyje, dienraštyje „Kauno diena“ bei
Baltic News Service (BNS) Terminalo specializuotoje
zonoje.

4) bendrovơs priežiǌros ir valdymo organǐ narius,
bendrovơs vadovą bei jǐ atlyginimą;
5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;
6) bendrovơs ir susijusiǐ asmenǐ sandorius, taip pat
sandorius, kurie sudaryti ne Ƴprastinơs bendrovơs
veiklos eigoje;
7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais
ir kitais interesǐ turơtojais;
8) bendrovơs valdymo struktǌrą ir strategiją.
Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovơs yra
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos
šiame sąraše, atskleidimu.
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti
informaciją apie visos Ƴmoniǐ grupơs, kuriai priklauso
bendrovơ, konsoliduotus rezultatus.
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti
informaciją apie bendrovơs priežiǌros ir valdymo
organǐ nariǐ, bendrovơs vadovo profesinĊ patirtƳ,
kvalifikaciją ir potencialius interesǐ konfliktus, kurie
galơtǐ paveikti jǐ sprendimus. Taip pat
rekomenduojama atskleisti bendrovơs priežiǌros ir
valdymo organǐ nariǐ, bendrovơs vadovo iš
bendrovơs gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas,
kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti
informaciją apie bendrovơs ir interesǐ turơtojǐ, tokiǐ
kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekơjai, vietos
bendruomenơ, santykius, Ƴskaitant bendrovơs politiką
žmoniškǐjǐ ištekliǐ atžvilgiu, darbuotojǐ dalyvavimo
bendrovơs akciniame kapitale programas ir pan.
10.5. Informacija turơtǐ bǌti atskleidžiama tokiu bǌdu,
kad jokie akcininkai ar investuotojai nebǌtǐ
diskriminuojami informacijos gavimo bǌdo ir
apimties atžvilgiu. Informacija turơtǐ bǌti
atskleidžiama visiems ir vienu metu.
Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius
Ƴvykius bǌtǐ skelbiami prieš arba po Vilniaus
vertybiniǐ popieriǐ biržos prekybos sesijos, kad visi
bendrovơs akcininkai ir investuotojai turơtǐ vienodas
galimybes susipažinti su informacija bei priimti
atitinkamus investicinius sprendimus.

Taip

Bendrovơ informaciją per Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ
biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą
pateikia lietuviǐ ir anglǐ kalbomis vienu metu, kiek tai
Ƴmanoma. Birža gautą informaciją paskelbia savo
interneto tinklalapyje ir prekybos sistemoje, tokiu bǌdu
užtikrinant vienalaikƳ informacijos pateikimą visiems.
Be to, informaciją bendrovơ stengiasi skelbti prieš arba
po Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržos prekybos sesijos
ir vienu metu pateikti visoms rinkoms, kuriose
prekiaujama
bendrovơs
vertybiniais
popieriais.
Bendrovơ informacijos, galinþios turơti Ƴtakos jos
išleistǐ vertybiniǐ popieriǐ kainai, neatskleidžia
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komentaruose, interviu ar kitais bǌdais tol, kol tokia
informacija viešai paskelbiama per biržos informacijos
sistemą.
10.6. Informacijos skleidimo bǌdai turơtǐ užtikrinti
informacijos naudotojams nešališką, savalaikƳ ir
nebrangǐ
priơjimą
prie
informacijos.
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu
mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui,
skelbti informaciją bendrovơs interneto tinklalapyje.
Rekomenduojama informaciją skelbti ir dơti Ƴ
bendrovơs interneto tinklalapƳ ne tik lietuviǐ, bet ir
anglǐ kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis
kalbomis.
10.7. Rekomenduojama bendrovơs interneto
tinklalapyje skelbti bendrovơs metinƳ pranešimą, metǐ
prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovơs rengiamas
periodines ataskaitas, taip pat siǌloma Ƴ tinklalapƳ dơti
bendrovơs pranešimus apie esminius Ƴvykius bei
bendrovơs akcijǐ kainǐ kitimą vertybiniǐ popieriǐ
biržoje.

Taip

Bendrovơ informaciją skelbia bendrovơs interneto
tinklalapyje lietuviǐ kalba.

Taip

Visa šioje rekomendacijoje nurodyta informacija yra
pateikta Bendrovơs interneto tinklalapyje, išskyrus
Bendrovơs akcijǐ kainǐ kitimą vertybiniǐ popieriǐ
biržoje, kadangi ši informacija yra skelbiama viešai
Vilniaus vertybiniǐ popieriǐ biržos interneto
tinklalapyje ir ji yra prieinam suinteresuotiems
asmenims.

XI principas: Bendrovơs audito Ƴmonơs parinkimas
Bendrovơs audito Ƴmonơs parinkimo mechanizmas turơtǐ užtikrinti audito Ƴmonơs išvados ir nuomonơs
nepriklausomumą.
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonĊ dơl
bendrovơs
tarpinơs
finansinơs
atskaitomybơs,
bendrovơs metinơs finansinơs atskaitomybơs ir
metinio pranešimo patikrinimą turơtǐ atlikti
nepriklausoma audito Ƴmonơ.
11.2. Rekomenduojama, kad audito Ƴmonơs
kandidatǌrą visuotiniam akcininkǐ susirinkimui
siǌlytǐ bendrovơs stebơtojǐ taryba, o jeigu ji
bendrovơje nesudaroma, -bendrovơs valdyba.

Taip

Ne

Bendrovơs audito Ƴmonơs kandidatǌrą visuotiniam
akcininkǐ susirinkimui siǌlo valdyba, vadovaudamasi
viešo konkurso rezultatais.

11.3. Jei audito Ƴmonơ yra gavusi iš bendrovơs
užmokestƳ už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovơ
turơtǐ tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip
pat turơtǐ disponuoti bendrovơs stebơtojǐ taryba, o
jeigu ji bendrovơje nesudaroma, – bendrovơs valdyba,
svarstydama, kurią audito Ƴmonơs kandidatǌrą
pasiǌlyti visuotiniam akcininkǐ susirinkimui.

Neaktualu

Rekomendacijoje nurodyta informacija nebuvo pateikta
akcininkams, kadangi po kodekso patvirtinimo
bendrovơje nebuvo ƳvykĊs akcininkǐ susirinkimas,
kuriame bǌtǐ renkama audito Ƴmonơ teiksianti audito
paslaugas bendrovei. O 2006 m balandžio 26 d.
Ƴvykusiame akcininkǐ susirinkime patvirtinta audito
Ƴmonơ, kuri atliks
2006-2008 metǐ finansinơs
atskaitomybơs auditą.
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