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Vieši įmonių pranešimai 

skelbiami VĮ Registrų centro 

leidinyje ne visais atvejais, o tik 

tuomet, kai: 

1. Įmonė savo 

steigimo dokumentuose VĮ 

Registrų centro leidinį pati 

nurodo kaip savo viešų 

pranešimų šaltinį; 

2. Atskirų 

juridinių asmenų įstatymai 
(Akcinių bendrovių įstatymas, 

Individualių įmonių įstatymas 

ir pan.) numato pareigą 

skelbti tam tikrą informaciją 

būtent VĮ Registrų centro 

leidinyje. Nuo šiol tokią 

pareigą gali numatyti ir 

naujasis obligacijų 

savininkams skirtas įstatymas; 

3. Viešus 

pranešimus teikia užsienio 

įmonių filialai ar atstovybės. 

1. Aprašas nustato viešų 

pranešimų teikimo Juridinių asmenų 

registro tvarkytojui – valstybės įmonei 

Registrų centrui (toliau – Registrų 

centras) ir jų skelbimo Registrų centro 

leidžiamame elektroniniame leidinyje 

„Juridinių asmenų vieši pranešimai“ 

(toliau – elektroninis leidinys) tvarką, 

elektroniniame leidinyje paskelbtų 

viešų pranešimų naudojimo ir 

saugojimo tvarką, kai: 

1.1. elektroninis leidinys, kaip 

juridinio asmens viešų pranešimų 

skelbimo šaltinis, nurodytas juridinio 

asmens steigimo dokumentuose 

(nuostatuose, įstatuose ir panašiai); 

1.2. Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, reglamentuojančiuose 

atskiras juridinių asmenų teisines 

formas ir akcinių bendrovių ir 

uždarųjų akcinių bendrovių 

obligacijų savininkų interesų 

gynimą, nustatyta, kad tam tikros 

teisinės formos juridinio asmens vieši 

pranešimai, kurių privalomą 

paskelbimą nustato Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas ir šie 

įstatymai, skelbiami elektroniniame 

leidinyje; 

1.3. viešus pranešimus teikia 

užsienio juridinių asmenų filialai ir 

atstovybės. 

1. Aprašas nustato viešų 

pranešimų teikimo Juridinių asmenų 

registro tvarkytojui – valstybės įmonei 

Registrų centrui (toliau – Registrų 

centras) ir jų skelbimo Registrų centro 

leidžiamame elektroniniame leidinyje 

„Juridinių asmenų vieši pranešimai“ 

(toliau – elektroninis leidinys) tvarką, 

elektroniniame leidinyje paskelbtų viešų 

pranešimų naudojimo ir saugojimo 

tvarką, kai: 

1.1. elektroninis leidinys, kaip 

juridinio asmens viešų pranešimų 

skelbimo šaltinis, nurodytas juridinio 

asmens steigimo dokumentuose 

(nuostatuose, įstatuose ir panašiai); 

1.2. Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, reglamentuojančiuose 

atskiras juridinių asmenų teisines formas, 

nustatyta, kad tam tikros teisinės formos 

juridinio asmens vieši pranešimai, kurių 

privalomą paskelbimą nustato Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas ir šie 

įstatymai, skelbiami elektroniniame 

leidinyje; 

1.3. viešus pranešimus teikia 

užsienio juridinių asmenų filialai ir 

atstovybės. 

Atitinkamai pakeistos sąvokos, 

įtraukiant nuorodą į naująjį 

įstatymą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Viešas pranešimas – 

informacija apie susijusius su juridiniu 

asmeniu, jo veikla ar vertybiniais 

popieriais įvykius, kurios viešas 

paskelbimas nustatytas Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

reglamentuojančiuose atskiras juridinių 

asmenų teisines formas ar akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių 

bendrovių obligacijų savininkų 

interesų gynimą, ar juridinio asmens 

steigimo dokumentuose, taip pat 

informacija apie susijusius su užsienio 

juridinio asmens filialu ir atstovybe, jų 

veikla įvykius, kurios viešas 

paskelbimas nustatytas Lietuvos 

Respublikos įstatymuose 

3.2. Viešo pranešimo 

teikimas – juridinio asmens, užsienio 

juridinio asmens filialo ir atstovybės, 

taip pat akcinių bendrovių ir 

uždarųjų akcinių bendrovių 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Viešas pranešimas – 

informacija apie susijusius su juridiniu 

asmeniu, jo veikla ar vertybiniais 

popieriais įvykius, kurios viešas 

paskelbimas nustatytas Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

reglamentuojančiuose atskiras juridinių 

asmenų teisines formas, ar juridinio 

asmens steigimo dokumentuose, taip pat 

informacija apie susijusius su užsienio 

juridinio asmens filialu ir atstovybe, jų 

veikla įvykius, kurios viešas paskelbimas 

nustatytas Lietuvos Respublikos 

įstatymuose. 

3.2. Viešo pranešimo teikimas – 

juridinio asmens, užsienio juridinio 

asmens filialo ir atstovybės viešo 

pranešimo pateikimas Registrų centrui. 

3.3. Viešo pranešimo 

skelbimas – Registrų centrui pateikto 

viešo pranešimo publikavimas 

elektroniniame leidinyje. 



obligacijų savininkų patikėtinio ar 

kito subjekto, priėmusio sprendimą 

sušaukti obligacijų savininkų 

susirinkimą, įgalioto asmens viešo 

pranešimo pateikimas Registrų centrui. 

3.3. Viešo pranešimo 

skelbimas – Registrų centrui pateikto 

viešo pranešimo publikavimas 

elektroniniame leidinyje. 

4. Kitos Apraše vartojamos 

sąvokos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos įstatymuose, 

reglamentuojančiuose atskiras juridinių 

asmenų teisines formas ir akcinių 

bendrovių ir uždarųjų akcinių 

bendrovių obligacijų savininkų 

interesų gynimą. 

4. Kitos Apraše vartojamos 

sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, reglamentuojančiuose 

atskiras juridinių asmenų teisines formas. 

Ne bet kokia įmonės skelbiama 

informacija gali būti laikoma 

viešu pranešimu. VĮ Registrų 

centro leidinyje gali būti 

skelbiama tik tokia informacija, 

kuri patenka į išvardintas 

grupes. Naujuoju pakeitimu 

numatyta, kad viešu 

pranešimu taip pat gali būti 

toks pranešimas, kuris 

informuoja apie obligacijų 

savininkų patikėtinio 

paskyrimą arba obligacijų 

savininkų susirinkimo 

sušaukimą.  

7. Vieši pranešimai skirstomi į 

šias kategorijas: 

7.1. dalyvių susirinkimo 

sušaukimas; 

7.2. kapitalo mažinimas; 

7.3. pavadinimo keitimas; 

7.4. pasiūlymas pirmumo teise 

įsigyti akcinės bendrovės, uždarosios 

akcinės bendrovės akcijų, 

konvertuojamųjų obligacijų; 

7.5. materialiųjų akcijų ar akcijų 

sertifikatų negrąžinimas, sunaikinimas, 

praradimas; 

7.6. valdymo (holdingo) Europos 

bendrovės steigimo sąlygų projekto 

paskelbimas; 

7.7. Europos bendrovės, Europos 

kooperatinės bendrovės buveinės 

perkėlimas; 

7.8. pagal Lietuvos Respublikos 

vertybinių popierių įstatyme nustatytus 

reikalavimus skelbiami vieši 

pranešimai (1/3 balsų ribą viršijančio 

akcijų paketo įgijimas; privalomas 

akcijų išpirkimas; akcijų išbraukimas iš 

prekybos Lietuvos Respublikoje 

veikiančioje reguliuojamoje rinkoje; 

oficialaus pasiūlymo teikimo 

procedūros priežiūros pavedimas 

Lietuvos bankui);  

7.9. reorganizavimas (jungimas, 

skaidymas); 

7.10. atskyrimas; 

7.11. pertvarkymas; 

7.12. likvidavimas; 

7.13. užsienio juridinio asmens 

filialų ir atstovybių vieši pranešimai. 

7.14. valstybės įmonės ar 

savivaldybės įmonės pranešimas apie 

valdybos nario atranką; 

7. Vieši pranešimai skirstomi į šias 

kategorijas: 

7.1. dalyvių susirinkimo 

sušaukimas; 

7.2. kapitalo mažinimas; 

7.3. pavadinimo keitimas; 

7.4. pasiūlymas pirmumo teise 

įsigyti akcinės bendrovės, uždarosios 

akcinės bendrovės akcijų, 

konvertuojamųjų obligacijų; 

7.5. materialiųjų akcijų ar akcijų 

sertifikatų negrąžinimas, sunaikinimas, 

praradimas; 

7.6. valdymo (holdingo) Europos 

bendrovės steigimo sąlygų projekto 

paskelbimas; 

7.7. Europos bendrovės, Europos 

kooperatinės bendrovės buveinės 

perkėlimas; 

7.8. pagal Lietuvos Respublikos 

vertybinių popierių įstatyme nustatytus 

reikalavimus skelbiami vieši pranešimai 

(1/3 balsų ribą viršijančio akcijų paketo 

įgijimas; privalomas akcijų išpirkimas; 

akcijų išbraukimas iš prekybos Lietuvos 

Respublikoje veikiančioje 

reguliuojamoje rinkoje; oficialaus 

pasiūlymo teikimo procedūros priežiūros 

pavedimas Lietuvos bankui); 

7.9. reorganizavimas (jungimas, 

skaidymas); 

7.10. atskyrimas; 

7.11. pertvarkymas; 

7.12. likvidavimas; 

7.13. užsienio juridinio asmens 

filialų ir atstovybių vieši pranešimai. 

7.14. valstybės įmonės ar 

savivaldybės įmonės pranešimas apie 

valdybos nario atranką. 

 



7.15. informacija apie 

obligacijų savininkų patikėtinį ir 

sutarties dėl obligacijų savininkų 

interesų gynimo su juo sudarymą; 

7.16. obligacijų savininkų 

susirinkimo sušaukimas. 
Nuo šiol teikiant VĮ Registrų 

centrui viešą pranešimą, turės 

būti nurodyta ne tik juridinio 

asmens informacija, bet ir 

pranešimą teikiančio įmonės 

įgalioto fizinio asmens 

duomenys (vardas, pavardė, 

gimimo data). 

9. Teikiamame viešame 

pranešime turi būti nurodyti viešą 

pranešimą teikiančio asmens 

duomenys (fizinio asmens vardas, 

pavardė, gimimo data; juridinio 

asmens, užsienio juridinio asmens 

filialo ir atstovybės pavadinimas, 

teisinė forma (užsienio juridinio 

asmens filialui ir atstovybei 

netaikoma), kodas, buveinė, viešo 

pranešimo turinys). 

9. Teikiamame viešame pranešime 

turi būti nurodytas viešą pranešimą 

teikiančio juridinio asmens, užsienio 

juridinio asmens filialo ir atstovybės 

pavadinimas, teisinė forma (užsienio 

juridinio asmens filialui ir atstovybei 

netaikoma), kodas, buveinė, viešo 

pranešimo turinys. 

 


