„Lietuvos energijos gamyba“, AB,
Akcininkų dėmesiui

2019 m. gegužės 20 d.

DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi, informuojame
apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB, (toliau – Bendrovė) sudarytą sandorį su susijusia šalimi:
Kaip Bendrovė yra susijusi su Pagrindinė Bendrovės akcininkė yra „Lietuvos energija“, UAB,
kita sandorio šalimi
valdanti 96,82 proc. Bendrovės akcijų (toliau – Patronuojanti
bendrovė arba „Lietuvos energija“, UAB).
Susijusios šalies duomenys
(juridinio
asmens
pavadinimas, teisinė forma,
kodas,
buveinė,
registras,
kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie šį asmenį;
fizinio
asmens
vardas,
pavardė,
adresas
korespondencijai)

„Lietuvos energija“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė,
juridinio asmens kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas
LT100004278519, buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir
saugomi VĮ Registrų centre.

Sandorio data ir vertė

2019 m. gegužės 20 d. Bendrovė pasirašė Valdymo
(patronuojančios bendrovės) paslaugų sutartį (toliau –
Sutartis) su „Lietuvos energija“, UAB.
Bendra (maksimali) Sutarties kaina jos galiojimo metu (36
mėnesius) 4.239.925,00 EUR be PVM, paslaugos perkamos ir
už jas sumokama pagal įkainius.
Sutartis sudaroma įprastinėmis rinkos sąlygomis, kainodarai
taikant „ištiestos rankos“ 1 principą (kainodaros analizę
„Lietuvos energija“, UAB užsakymu 2018 m. atliko
PricewaterhouseCoopers, UAB). Taip pat Sutartis priskiriama
Bendrovės įprastai ūkinei veiklai, o jos vertė neviršija
Bendrovės įstatuose numatyto sandorio su susijusia šalimi
reikšmingumo kriterijaus - 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
Įvertinus minėtas aplinkybes, nėra pagrindo manyti, jog
Sutartis būtų nesąžininga ar nepagrįsta Bendrovės akcininkų,
kurie nėra Sutarties šalis, atžvilgiu.

Kita informacija, įvertinant, ar
sandoris yra sąžiningas ir
pagrįstas akcinės bendrovės ir
jos akcininkų, kurie nėra
sandorio šalys, atžvilgiu

Principas, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos, įvertinus visas reikšmingą poveikį kainai turinčias sandorio
sąlygas, neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o pelnas, uždirbtas arba pajamos, gautos atlikus kontroliuojamuosius
sandorius, neturi skirtis nuo pelno, kuris būtų uždirbtas, arba pajamų, kurios būtų gautos, atlikus sandorį tikrąja rinkos
kaina.
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