AB „Ignitis gamyba“
Akcininkų dėmesiui

2021 m. kovo 1 d.

DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi,
informuojame apie AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) sudarytą sandorį su susijusia šalimi:
Kaip Bendrovė yra susijusi
su kita sandorio šalimi
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)
Sandorio data ir vertė

AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, LT-26108
Elektrėnai, Lietuva

Bendrovė yra UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
akcininkė, valdanti 21,45 proc. akcijų.
UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas
303200016, PVM mokėtojo kodas LT100008194913,
buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir
saugomi VĮ Registrų centre.

2021 m. kovo 1 d. Bendrovė ir UAB „Ignitis grupės
paslaugų centras“ sudarė paslaugų sutartis, kurių bendra
vertė 1 911 500 Eur.
Sutartys sudarytos dėl šių paslaugų teikimo ir maksimalių
jų verčių:
1. Apskaitos paslaugos – 240 000 Eur.
2. Dokumentų valdymo paslaugos – 4 000 Eur.
3. Komunikacijos paslaugos – 180 000 Eur.
4. Pirkimų organizavimo ir vykdymo paslaugos –
270 000 Eur.
5. Teisinės paslaugos – 270 000 EUR.
6. Turto valdymo paslaugos – 7 500 Eur.
7. Veiklos efektyvumo paslaugos – 9 000 Eur.
8. Žmogiškųjų išteklių administravimo (personalo
administravimo paslaugos) paslaugos – 100 000
Eur.
9. Žmogiškųjų išteklių administravimo
(žmonių
ugdymo paslaugos) paslaugos – 57 500 Eur.
10. Žmogiškųjų išteklių administravimo (talentų
pritraukimo paslaugos) paslaugos – 22 500 Eur.
11. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų
infrastruktūrinių paslaugos – 426 000 Eur.
12. Informacinių sistemų teikimo ir priežiūros
paslaugos – 280 000 Eur.

+370 618 37392
gamyba@ignitis.lt

www.ignitisgamyba.lt

Juridinio asmens kodas
302648707
PVM mokėtojo kodas
LT100006256115

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

AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, LT-26108
Elektrėnai, Lietuva

13. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų
sistemų vystymo ir konsultavimo paslaugos –
45 000 Eur.
Paslaugos perkamos ir už jas sumokama pagal atskirų
paslaugų įkainius.
Sutartys sudaromos ir vykdomos laikantis viešųjų pirkimų
įstatymų reikalavimų. Sutartys priskiriamos įprastai
bendrovės ūkinei veiklai, nes tai bendrosios būtinos
paslaugos visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės
bendrovėms, be šių paslaugų grupės įmonės negalėtų
vykdyti savo įprastinės veiklos. UAB „Ignitis grupės
paslaugų centras“ buvo įsteigta vykdant centralizavimo
procesus, su tikslu teikti šios įmonės akcininkams (t. y. ir
Bendrovei) atitinkamas aptarnavimo paslaugas, siekiant
užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą grupės įmonėms.
Sutartys sudaromos rinkos sąlygomis, sutarčių kainodara
parengta užtikrinant atitiktį „ištiestos rankos“ principui.
Sutarčių bendra vertė nedaro reikšmingos įtakos
Bendrovei, jos finansams.

+370 618 37392
gamyba@ignitis.lt

www.ignitisgamyba.lt

Juridinio asmens kodas
302648707
PVM mokėtojo kodas
LT100006256115

