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Vilnius
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip
2,5 tūkstančio eurų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos ir jomis
prekiaujama viešai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Jeigu uždarosios akcinės bendrovės
siūlomos akcijos ar jų siūlymas atitinka bent vieną iš Vertybinių popierių įstatyme ir (arba)
2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 dėl prospekto,
kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB, su visais
pakeitimais nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti
prospekto, akcijų siūlymas tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, darbuotojams,
kreditoriams, profesionaliesiems investuotojams, kurie atitinka Finansinių priemonių rinkų
įstatyme nustatytus kriterijus, ir informuotiesiems investuotojams, kurie atitinka
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytus
kriterijus, nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.“
2 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 55 straipsnio 12 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) paskelbė vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka
parengtą ir patvirtintą prospektą ar parengė šio Įstatymo 78 straipsnio 2 dalyje nurodytą
informacinį dokumentą apie bendrovę ir jos siūlomą obligacijų emisiją arba 2020 m. spalio 7 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo
paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva
(ES) 2019/1937, nustatyta tvarka parengė pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą
tais atvejais, kai vieną iš šių dokumentų privalu rengti ar skelbti.“
3 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 78 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu akcinės bendrovės išleidžiamų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar uždarosios
akcinės bendrovės obligacijų bendra pardavimo vertė yra 1–8 milijonai eurų per 12
mėnesių laikotarpį, prieš viešą jų siūlymą Lietuvos Respublikoje turi būti parengtas ir paskelbtas
informacinis dokumentas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka arba, kai akcijos ar
obligacijos platinamos per sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo sutelktinio finansavimo
platformą, turi būti parengtas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas, kaip tai
nustatyta Reglamente (ES) 2020/1503.“
4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo
priedas

2
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl
naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą
reguliuojamoje rinkoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828.
2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/102/EB
bendrovių teisės srityje dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/24/ES.
3. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria
iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio
dalyvavimo skatinimu.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šio įstatymo 2 ir 3 straipsniai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas

