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1. Taisyklių tikslas
1.1.

Šios AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius) specialiųjų procedūrų rinkos taisyklės (toliau
– Taisyklės) nustato specialiųjų procedūrų, skirtų viešam platinimui, viešam valstybės
(savivaldybės) nuosavybės teise valdomų akcijų pardavimui vykdant privatizavimą, savų akcijų
pardavimo įgyvendinimui, akcijų paketų pardavimui, oficialaus siūlymo įgyvendinimui,
privalomam akcijų pardavimui ir savų akcijų supirkimui, vykdymo tvarką.

1.2.

Taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 63
straipsnis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 8 ir 28 straipsniai ir Nasdaq Baltijos
narystės taisyklės.

1.3.

Techniniai prekybos aspektai detaliau aprašyti Genium INET rinkos modelio (angl. Market
Model) specifikacijose arba jų pakeitimuose ir papildymuose, kurie yra skelbiami Nasdaq
interneto tinklalapyje.

2. Sąvokos
Specialių procedūrų rinka

rinka, kurią sudaro atskiros rinkos, skirtos viešam
platinimui, viešam akcijų pardavimui, oficialaus siūlymo
įgyvendinimui, privalomam akcijų pardavimui ir savų
akcijų supirkimui. Šios procedūros vykdomos Genium
INET prekybos sistemoje.

Kitos vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių
rinkų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo
subjektų įstatymuose.
3. Bendrosios nuostatos
3.1.

Taisyklių taikymas ir keitimas

3.1.1. Taisyklės yra neatskiriama Nasdaq Baltijos narystės taisyklių dalis ir yra privalomos kiekvienam
Nariui nuo tos dienos, kai jis pasirašo narystės sutartį ir tampa Nariu, nebent pasirašyta narystės
sutartis nustato kitą terminą.
3.1.2. Taisykles arba jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, prieš tai juos
suderinusi su Priežiūros institucija.Taisyklės arba jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos
paskelbus Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data.
Tokie Taisyklių pakeitimai ir papildymai Nariams yra privalomi be išankstinio Narių patvirtinimo
ir (ar) sutikimo.
3.1.3. Prieš priimdama Taisyklių pakeitimus ir papildymus, Nasdaq Vilnius apie tai informuoja Narius.
Šie gali reikalauti išankstinių konsultacijų su Nasdaq Vilnius dėl rengiamų Taisyklių pakeitimų ir
papildymų, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Jeigu pagal
įstatymus, kitus teisės aktus, valdžios įstaigų sprendimus tokius papildymus ir (arba) pakeitimus
priimti privaloma, taip pat jeigu tai būtina dėl rinkos sąlygų arba jeigu išankstinės konsultacijos
akivaizdžiai nebūtinos, Nasdaq Vilnius valdyba gali priimti tokius pakeitimus ir (arba)
papildymus iš karto, be išankstinių konsultacijų. Nariai apie pakeitimus ir (ar) papildymus
informuojami po jų priėmimo.
3.1.4. Laikydamasi įstatymuose įtvirtintų reikalavimų, Nasdaq Vilnius turi teisę be Narių sutikimo visas
savo teises ir įsipareigojimus Narių atžvilgiu, atsiradusius vykdant Taisykles, perleisti bet kuriai
kitai įmonei, įsipareigojančiai organizuoti prekybos sistemos darbą, arba – susijungimo atveju –
jungtinei įmonei. Toks teisių ir įsipareigojimų perleidimas gali įsigalioti ne anksčiau kaip po
keturių savaičių nuo tos dienos, kai Nasdaq Vilnius išsiunčia pranešimus Nariams apie
perleidimą. Nariai taip pat turi teisę perleisti savo teises ir įsipareigojimus, atsiradusius vykdant
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šių Taisyklių, įskaitant ir tuos atvejus, kai perleidimas vykdomas dėl Nario susijungimo arba
skaidymosi, tačiau tik gavę Nasdaq Vilnius sutikimą.

4. Specialių procedūrų rinka (Genium INET)
4.1.

Nasdaq Baltijos narystės taisyklėse išdėstytos prekybos taisyklės yra taikomos prekybai
nuosavybės vertybiniais popieriais specialių procedūrų rinkoje mutatis mutandis. Specialių
procedūrų rinką sudaro šios atskiros rinkos:

4.1.1. Viešo platinimo rinka;
4.1.2.

Viešo akcijų pardavimo rinka;

4.1.3.

Oficialaus siūlymo rinka.

4.2.

Pavedimuose, kurie teikiami specialių procedūrų rinkoje, finansinės priemonės kaina turi būti
nurodyta eurais.

4.3.

Viešo platinimo rinka

4.3.1. Viešo platinimo rinkoje platinamos naujos emisijos akcijos ar kitos finansinės priemonės,
antrinėje apyvartoje platinamos akcijos ar kitos finansinės priemonės, kurias galima viešai siūlyti
pagal finansinių priemonių rinką reglamentuojančius teisės aktus (toliau – finasinės priemonės).
4.3.2. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis finansines priemones išleidžiančiam emitentui ar
antrinėje apyvartoje finansines priemones platinančiam asmeniui arba veikiantis savo sąskaita,
jeigu jis pats yra emitentas ar antrinėje apyvartoje finansines priemones platinantis asmuo, toliau
šiame punkte vadinamas platintoju. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis asmeniui ar
asmenims, ketinantiems įsigyti finansinių priemonių, arba savo sąskaita ketinantis įsigyti
finansinių priemonių, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju.
4.3.3. Platintojas, norintis platinti naujos emisijos finansines priemones arba antrinėje apyvartoje platinti
finansines priemones, kurias galima viešai siūlyti pagal finansinių priemonių rinką
reglamentuojančius teisės aktus, turi sudaryti sutartį su Nasdaq Vilnius.
4.3.4. Viešas platinimas vykdomas per Narius, vadovaujantis tokiam platinimui Nasdaq Vilnius
valdybos patvirtintomis Viešo platinimo aukciono taisyklėmis, kurios rengiamos atsižvelgiant į
AB Nasdaq Vinius Baltijos narystės taisykles, platintojo ir Nasdaq Vilnius sudarytą sutartį,
kurioje nurodoma viešam platinimui platintojo pateikta informacija. Viešo platinimo aukciono
taisykles Nasdaq Vilnius skelbia Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje ir apie jas informuoja
Narius.
4.3.5. Viešo platinimo aukciono taisyklėse, be kitų sąlygų, turi būti nurodyta ši informacija:
1. Kai platinamos jau išleistos finansinės priemonės:
(i) bendrovės, kurios finansinės priemonės platinamos, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir
buveinė;
(ii) platinamų finansinių priemonių skaičius pagal klases ir jų nominali vertė;
(iii) centrinio vertybinių popierių depozitoriumo finansinių priemonių emisijai suteiktas ISIN
kodas, jei jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;
(iv) jei platinamos privilegijuotos akcijos, tokių akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos
teisės;
(v) finansinių priemonių apmokėjimo tvarka ir terminai;
(vi) Lėšų, sumokėtų pagal finansinių priemonių pasirašymo sandorius, grąžinimo tvarka, jeigu
pasibaigus viešam platinimui emitentas įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoja įstatinio
kapitalo padidinimo.
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2. Kai platinamos naujai pasirašomos akcijos, be informacijos nurodytos (1) punkte, turi būti
nurodyta ši informacija:
(i) oficialiame registre įregistruotas įstatinio kapitalo dydis;
(ii) įstatinio kapitalo padidinimo suma;
(iii) visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, data;
(iv) akcinės bendrovės akcijų prospekto patvirtinimą pažyminčio dokumento data ir numeris ,
jei prospektas turi būti tvirtinamas vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka;
(v) akcijos nominali vertė ir emisijos kaina, išleidžiamų kiekvienos klasės akcijų skaičius ir jų
suteikiamos teisės;
(vi) akcijų skirstymo jas pasirašiusiems asmenims tvarka, jeigu būtų pasirašyta daugiau akcijų,
negu yra numatyta jų išleisti;
(vii) bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo galimybė ir tvarka, jeigu būtų pasirašyta mažiau
akcijų, negu yra numatyta jų išleisti.
4.3.6. Pirkėjas privalo apie kiekvieną asmenį, ketinantį įsigyti finansinių priemonių, surinkti šiuos
duomenis: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas
korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens
atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai.
Jeigu asmuo, ketinantis įsigyti finansinių priemonių, yra užsienio valstybės fizinis asmuo, be 1
punkte nurodytų duomenų apie fizinį asmenį, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu
pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir
valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu asmuo, ketinantis įsigyti finansinių
priemonių, yra užsienio valstybės juridinis asmuo, be 1 punkte nurodytų duomenų apie juridinį
asmenį, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas,
registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data.
Jeigu asmuo, ketinantis įsigyti finansinių priemonių, yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo
dalyvis, nurodomas fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo
suteiktas, ir šios 1 punkte nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę;
Jeigu asmuo, ketinantis įsigyti finansinių priemonių, yra asmenys, įsigyjantys finansinių
priemonių bendrosios nuosavybės teise, be šioje dalyje nurodytų duomenų apie kiekvieną asmenį,
papildomai nurodoma, kuris iš jų yra įgaliotas asmuo.
4.3.7. Nasdaq Vilnius informaciją apie sudarytus sandorius pateikia Nasdaq Vilnius atsiskaitymo vietai
ir (arba) kitiems subjektams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisėtą interesą gautį tokią
informaciją, siekiant tinkamai informuoti investuotojus arba sklandžiai įgyvendinti viešą
platinimą (įskaitant, bet neapsiribojant, notarai, sąskaitų tvarkytojai ar pan.).
4.3.8. Tuo atveju, jei vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra
patvirtinamas ir paskelbiamas prospektas/Informacinis dokumentas, Viešo platinimo aukciono
taisyklese nurodytos viešo platinimo sąlygos neturi prieštarauti prospekte/informaciniame
dokumente nustatytai viešo platinimo tvarkai. Tuo atveju, jei prospekto galiojimo metu
patvirtinamas prospekto priedas, kuriuo keičiama platinimo tvarka ar terminai, sutartis su Nasdaq
Vilnius bei Viešo platinimo aukciono taisyklės turi būti papildytos. Tuo atveju, jei yra
pratęsiamas viešo platinimo laikotarpis, tai tokiu atveju naujam laikotarpiui yra kuriama nauja
pavedimų knyga, o pradiniu platinimo laikotarpiu pateikti pavedimai lieka galioti. Platintojas
atsako už Nasdaq Vilnius pateiktų duomenų teisingumą.
4.3.9. Kai viešas platinimas vykdomas reguliuojamos rinkos techninėmis organizacinėmis priemonėmis,
finansinių priemonių pasirašymo ir (ar) perleidimo sutartį sudaro šie dokumentai: Viešo platinimo
aukciono taisyklės, platintojo paraiška ir pirkėjo pavedimai.
4.3.10. Viešas platinimas visuomet vykdomas uždaro aukciono principu, t. y. šio viešo platinimo metu
informacija apie pirkėjų pavedimuose nurodytą pasirašomų finansinių priemonių kainą, kiekį ir
kitus pavedimo duomenis nėra atskleidžiama per prekybos sistemą.
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4.3.11. Viešo platinimo aukciono taisyklėse nurodyta viešo platinimo tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant,
apmokėjimo tvarka ir terminai neturi sudaryti kliūčių vykdyti viešą platinimą Baltijos narystės
taisyklių 5 punkto bei atitinkamų konkrečios emisijos atsiskaitymus reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka.
4.3.12. Viešam platinimui gali būti pateiktos finansinės priemonės, jeigu nėra teisės aktuose numatytų
kliūčių viešam platinimui.
4.3.13. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti iš platintojo pateikti papildomus dokumentus arba
informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina siekiant tinkamai informuoti investuotojus arba
sklandžiai įgyvendinti viešą platinimą Baltijos narystės taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
4.3.14. Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą nevykdyti viešo platinimo, jeigu:
1.

Vykdo įstatymo įgaliotų institucijų įpareigojimą;

2.

Mano, kad dėl prekybos sistemos galimybių ar dėl kitų priežasčių nebus galima įgyvendinti
viešo platinimo;

3.

Platintojas atsisako pateikti Nasdaq Vilnius jos prašomą papildomą informaciją ar
dokumentus, taip pat jeigu platintojas atsisako vykdyti kitus pagrįstus Nasdaq Vilnius
reikalavimus.

4.3.15. Sprendimas nevykdyti viešo platinimo turi būti motyvuotas. Nasdaq Vilnius priėmus sprendimą
nevykdyti viešo platinimo, platintojas apie priimtą sprendimą informuojamas tą pačią dieną,
išsiunčiant jam sprendimą. Platintojas gali bendra tvarka pakartotinai kreiptis į Nasdaq Vilnius
dėl to paties viešo platinimo praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo Nasdaq Vilnius sprendimo
nevykdyti viešo platinimo priėmimo dienos. Platintojui pateikus motyvuotą prašymą, Nasdaq
Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.
4.3.16. Jeigu pasibaigus viešam platinimui emitentas įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoja įstatinio
kapitalo padidinimo, AB Nasdaq Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatyta pareiga mokėti
įmokas Nasdaq Vilnius lieka galioti, o jau sumokėtos įmokos pirkėjui ir platintojui negrąžinamos.
Lėšų, sumokėtų pagal finansinių priemonių pasirašymo sandorius, grąžinimo klausimus
emitentas, jo finansines priemones pasirašę asmenys bei jiems tarpininkavę Nariai sprendžia
tarpusavyje įstatymų nustatyta tvarka. Tokių lėšų grąžinimo tvarka turi būti apibrėžta Viešo
platinimo aukciono taisyklėse.
4.3.17. Viešo platinimo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
4.3.18. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus viešo platinimo metu, vykdomi Priežiūros institucijos
patvirtintame prospekte nurodytą atsiskaitymų dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T –
sandorio sudarymo Nasdaq Vilnius diena, o skaičiai reiškia atitinkamą darbo dienų skaičių). Jeigu
Priežiūros institucijos patvirtintame prospekte atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai
vykdomi viešo platinimo aukciono taisyklėse nurodytais terminais. Už viešo platinimo rinkoje
sudarytus sandorius piniginiai atsiskaitymai vykdomi eurais.
4.4.

Viešo akcijų pardavimo rinka

4.4.1. Viešo akcijų pardavimo rinka skirta valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių
akcijų privatizavimui viešo akcijų pardavimo būdu, taip pat ji gali būti naudojama savų akcijų
pardavimo įgyvendinimui bei joje gali būti parduodami akcijų paketai, jeigu jie atitinka šiose
Taisyklėse įtvirtintą akcijų paketo sąvoką.
4.4.2. Akcijų paketu viešo akcijų pardavimo rinkoje yra laikomas:
1. Toks vienos emisijos akcijų skaičius, kurio bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip
5% emitento įstatinio kapitalo arba kuris suteikia ne mažiau kaip 5% balsų emitento
visuotiniame akcininkų susirinkime, arba pavedimas yra didelės apimties, palyginti su
vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, ir dėl to laikomas paketų sandoriu, jeigu jis yra lygus ar
didesnis už Baltijos narystės taisyklių 5.9.2 punkto 1 lentelėje nurodytą minimalų pavedimo
dydį;
2. Bet koks akcijų skaičius – kai parduodamos likviduojamai įmonei nuosavybės teise
priklausančios akcijos arba akcijos, realizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso
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kodekso nustatyta vykdymo proceso tvarka arba akcijos relizuojamos bankroto procesą
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
4.4.3. Be to, kas nustatyta Taisyklių 4.4.2 punkte, jeigu parduodamos likviduojamai įmonei nuosavybės
teise priklausančios AB Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės akcijos, AB Nasdaq Vilnius
listinguojamos bendrovės akcijos, realizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta vykdymo proceso tvarka arba AB Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės akcijos
relizuojamos bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jos taip pat gali
būti parduodamos Baltijos narystės taisyklių 5 punkte automatinio įvykdymo sandoriams
nustatyta tvarka arba atsiliepiant į privalomą oficialųjį siūlymą oficialaus siūlymo rinkoje, jeigu
tai neprieštarauja vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams,
taikomiems viešam akcijų siūlymui.
4.4.4. Viešas akcijų pardavimas vyksta per Narius. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis
privatizavimo institucijoms arba akcijų paketą ketinančiam parduoti asmeniui (asmenims), arba
savo sąskaita ketinantis parduoti akcijų paketą, toliau šiame punkte vadinamas pardavėju. Narys,
tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis asmeniui (asmenims), ketinančiam pirkti akcijų, arba
savo sąskaita ketinantis pirkti akcijų, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju.
4.4.5. Viešam akcijų pardavimui gali būti pateiktos tos akcijos, kurios atitinka finansinių priemonių
rinką reglamentuojančių teisės norminių aktų reikalavimus, kurie taikomi viešo akcijų pardavimo
rinkoje parduodamoms akcijoms.
4.4.6. Siekdama apsaugoti investuotojų interesus ar vykdydama įstatymo įgaliotų institucijų
įpareigojimą, Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti viešą akcijų
pardavimą ir anuliuoti galiojančius pavedimus pirkti akcijas. Sandoriai, sudaryti iki viešo akcijų
pardavimo sustabdymo ar nutraukimo, lieka galioti ir atsiskaitymai pagal juos vyksta bendra
tvarka. Tuo atveju, kai pagrindas sustabdyti viešą akcijų pardavimą pasibaigia iki pardavėjo
prašyme nurodytos viešo akcijų pardavimo pabaigos datos, Nasdaq Vilnius turi teisę atnaujinti
viešą akcijų pardavimą nepratęsdama jo vykdymo laikotarpio. Tuo atveju, kai viešas akcijų
pardavimas nutraukiamas arba sustabdymas tęsiasi iki pardavėjo prašyme nurodytos viešo akcijų
pardavimo pabaigos datos, viešas akcijų pardavimas laikomas pabaigtu.
4.4.7. Viešas akcijų pardavimas per Nasdaq Vilnius negali vykti ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų,
išskyrus atvejus, kai parduodamos valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančios
akcijos.
4.4.8. Pardavėjo prašymas parduoti akcijas Nasdaq Vilnius turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius valdybos
patvirtinta tipine forma ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki viešo akcijų pardavimo pradžios
datos. Prašymas parduoti akcijas turi būti patvirtintas pardavėjo antspaudu, kai pareiga turėti
antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens
parašu.
4.4.9. Gavusi prašymą parduoti akcijas, Nasdaq Vilnius jame nurodytas pagrindines sąlygas paskelbia
Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.
4.4.10. Pardavėjas turi teisę atšaukti viešą akcijų pardavimą arba keisti jo sąlygas, tačiau tuo atveju, kai
pavedimas parduoti akcijas yra įvykdytas ar įvykdytas iš dalies, tai anuliuoti arba keisti įvykdyto
pavedimo ar jo įvykdytos dalies negalima. Viešas akcijų pardavimas atšaukiamas ir jo sąlygos
keičiamos pateikiant Nasdaq Vilnius atitinkamą rašytinį prašymą. Viešo akcijų pardavimo
vykdymas nutraukiamas arba pakeistos sąlygos įsigalioja kitą dieną po atitinkamo prašymo
gavimo dienos.
4.4.11. Viešas akcijų pardavimas gali būti vykdomas parduodant akcijas neribotam investuotojų skaičiui
arba parduodant visas akcijas vienam pirkėjui neskaidant akcijų paketo.
4.4.12. Viešas akcijų pardavimas gali būti vykdomas kiekvieną viešo akcijų pardavimo dieną arba
vykdomas paskutinę viešo akcijų pardavimo dieną pavedimų kaupimo principu:
1. Kiekvieną prekybos Nasdaq Vilnius dieną, kai viešas akcijų pardavimas vykdomas kiekvieną
prekybos dieną, arba pirmą viešo akcijų pardavimo dieną, kai viešas akcijų pardavimas
vykdomas kaupimo principu, pardavėjas ne vėliau kaip per 10 minučių nuo prekybos sesijos
pradžios (09.00 val.) į prekybos sistemą įveda pagrindines viešo akcijų pardavimo sąlygas:
pavedimų knygos kodą, aukciono rūšį (visuomet pardavimas „issue“), pardavimo būdą
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(visuomet „atviras“), maksimalų parduodamų akcijų kiekį, sandorių sudarymo laiką
(visuomet 15.45 val. ir datą. Kol pagrindinės viešo akcijų pardavimo sąlygos neįvestos,
pavedimų įvedimas negalimas;
2. Pardavėjas, įvedęs į prekybos sistemą pagrindines viešo akcijų pardavimo sąlygas, privalo
įvesti į pavedimų knygą pavedimą parduoti akcijas ne vėliau kaip šių Taisyklių 1 priedo
„Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo
laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku.
4.4.13. Įvesdamas pavedimą parduoti akcijas į pavedimų knygą, pardavėjas privalo nurodyti akcijų kainą,
lygią pradinei pardavėjo prašyme nurodytai akcijos kainai, taip pat privalo nurodyti parduodamų
akcijų skaičių, lygų pardavėjo prašyme nurodytam maksimaliam parduodamų akcijų skaičiui arba
likusiam dar neparduotam akcijų skaičiui, jeigu dalis akcijų jau buvo parduota.
4.4.14. Pirkėjai turi teisę įvesti, pakeisti ar anuliuoti pavedimus pirkti akcijas kiekvieną prekybos Nasdaq
Vilnius dieną šių taisyklių 1 priede „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos struktūra ir
prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu laiku per visą viešo akcijų pardavimo laikotarpį.
Informacija apie pirkėjų pavedimuose nurodytą perkamų akcijų kainą bei kiekį nedelsiant
atskleidžiama per prekybos sistemą.
4.4.15. Pirkėjai turi nurodyti pavedimo pirkti akcijas galiojimo terminą iki aukciono vykdymo pabaigos
(„GTC“).
4.4.16. Pirkėjo pavedime nurodyta akcijos kaina negali būti žemesnė už pradinę akcijos kainą, nurodytą
pardavėjo prašyme. Pirkėjų pavedimuose turi būti nurodytas ne mažesnis akcijų skaičius už
pardavėjo prašyme nurodytą minimalų pirkimo pavedimo akcijų skaičių, bet ne didesnis už
pardavėjo prašyme nurodytą maksimalų parduodamų akcijų skaičių.
4.4.17. Jeigu pavedimuose pirkti akcijas bendras perkamų akcijų skaičius yra mažesnis nei pardavėjo
prašyme nurodytas minimalus parduodamų akcijų skaičius ir pavedimas parduoti akcijas buvo
įvestas prekybos sesijos metu, pardavėjas turi anuliuoti pavedimą parduoti akcijas šių Taisyklių 1
priedo „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo
laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku. Jei dėl techninių sutrikimų nėra galimybės nustatytu
laiku anuliuoti pavedimo, pardavėjas privalo nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu
nutraukti aukciono vykdymą.
4.4.18. Iki pavedimų vykdymo laiko šių Taisyklių 1 priede „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos
dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku,
pardavėjas privalo atmesti kitų Narių įvestus tuos pavedimus, kurie neatitinka skelbtų viešo akcijų
pardavimo sąlygų. Pavedimai neatitinka skelbtų viešo akcijų pardavimo sąlygų tuo atveju, jei
pavedimuose pateikta (s):
1. Mažesnis nei skelbtas minimalus pirkimo pavedimo akcijų skaičius; arba
2. Didesnis nei maksimalus parduodamų akcijų skaičius; arba
3. Mažesnė nei skelbta minimali akcijų pardavimo kaina.
Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės nustatytu laiku atmesti pavedimų, pardavėjas
privalo nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu atmesti kitų Narių įvestus
pavedimus, kurie neatitinka skelbtų viešo akcijų pardavimo sąlygų.
4.4.19. Įvedus pavedimą parduoti akcijas į pavedimų knygą, kiekvienos prekybos Nasdaq Vilnius dienos
arba atitinkamai paskutinės viešo akcijų pardavimo dienos pabaigoje yra sudaromi akcijų
pirkimo–pardavimo sandoriai.
4.4.20. Sandoriai gali būti sudaromi kainos prioriteto arba vieningos kainos būdu:
1. Kai viešas akcijų pardavimas vykdomas kainos prioriteto būdu, pavedimai įvykdomi ir
sandoriai sudaromi pavedimuose pirkti akcijas nurodytomis kainomis, laikantis kainos ir
laiko prioriteto, t.y. pradžioje įvykdomi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta kaina
yra aukštesnė, o tuo atveju, kai pavedimuose pirkti akcijas kaina yra vienoda, pirmiau
vykdomas anksčiau įvestas pavedimas.
2. Kai viešas akcijų pardavimas vykdomas vieningos kainos būdu, yra nustatoma viešo akcijų
pardavimo kaina, kuria sudaromi visi sandoriai. Ši kaina yra aukščiausia kaina, kuria
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galima parduoti didžiausią įmanomą akcijų skaičių, bet ne mažesnė už kainą, kuri nurodyta
viešo akcijų pardavimo prašyme.
Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta akcijos kaina yra aukštesnė už nustatytą
kainą, yra įvykdomi pilnai.
Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose kaina sutampa su nustatyta kaina, vykdomi
proporcingai pirkimo pavedime nurodytam akcijų skaičiui. Jeigu pavedimo pirkti akcijas
įvykdoma dalis nėra sveikas skaičius, tai jo trupmeninė dalis atmetama, o likęs neparduotas
akcijų skaičius paskirstomas atsitiktine tvarka.
Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta akcijos kaina yra žemesnė už nustatytą
kainą, yra nevykdomi.
4.4.21. Viešo akcijų pardavimo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
4.4.22. Savų akcijų pardavimo vykdymui bei akcijų paketų pardavimui yra taikomos šių Taisyklių 4.4.4 –
4.4.21 ir 4.4.23 punktų viešo akcijų pardavimo nuostatos mutatis mutandis.
4.4.23. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus viešo akcijų pardavimo įgyvendinimo metu, vykdomi antrą
darbo dieną po sandorių sudarymo. Už viešo akcijų pardavimo rinkoje sudarytus sandorius
piniginiai atsiskaitymai vykdomi eurais.
4.5.

Oficialaus siūlymo rinka

4.5.1. Oficialaus siūlymo rinka skirta oficialių siūlymų įgyvendinimui, taip pat gali būti naudojama
privalomo akcijų pardavimo, savų akcijų supirkimo, savų akcijų išpirkimo reorganizuojant
bendroves įgyvendinimui bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
4.5.2. Oficialus siūlymas įgyvendinamas per Narius. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis
oficialaus siūlymo teikėjui arba veikiantis savo vardu ir sąskaita, jei jis pats yra oficialaus siūlymo
teikėjas, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis
į oficialų siūlymą atsiliepusiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas,
akcininkams arba pats Narys, jei jis veikia savo vardu ir sąskaita, toliau šiame punkte vadinamas
pardavėju.
4.5.3. Privalomo oficialaus siūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas,
akcijas atsiskaitoma tik pinigais. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios
akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijas atsiskaitoma pinigais arba vertybiniais popieriais,
kuriais leista prekiauti Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir
kuriee yra apskaitomi Centriniame depozitoriume, arba pinigų ir minėtų vertybinių popierių
deriniu. Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip
alternatyvi atsiskaitymo priemonė.
4.5.4. Pirkėjas ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios
datos Nasdaq Vilnius pateikia:
1. Priežiūros institucijos patvirtintą cirkuliarą, jeigu tokia pareiga numatyta teisės aktuose
(arba jo kopiją, patvirtintą pirkėjo antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta
juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens parašu);
2. Prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą;
3. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma finansinėmis priemonėmis arba
pinigų ir finansinių priemonių deriniu, – pirkėjo antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą
nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens
parašu patvirtintą dokumentą, įrodantį, kad mainais siūlomos finansinės priemonės yra
apskaitomos Centriniame depozitoriume ir nuosavybes teise priklauso oficialaus siūlymo
teikėjui.
4.5.5. Pirkėjo prašymas įgyvendinti oficialų siūlymą turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius valdybos
patvirtinta tipine forma bei patvirtintas pirkėjo antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta
juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens parašu.
4.5.6. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju pirkėjas, atsižvelgdamas į teisės aktų
reikalavimus, prašyme turi teisę taip pat nurodyti savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę
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papildomas sąlygas. Šios sąlygos neturi prieštarauti Baltijos narystės taisyklių bei Nasdaq CSD
SE atsiskaitymus reglamentuojančių taisyklių nustatytai tvarkai. Už tinkamą teisės aktuose
numatytų reikalavimų, susijusių su bendrovės reorganizavimu, įvykdymą atsako pirkėjas ir
reorganizuojama bendrovė, kuriai jis tarpininkauja. Gavusi prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą,
jame nurodytas pagrindines sąlygas Nasdaq Vilnius paskelbia Nasdaq Vilnius interneto
tinklalapyje.
4.5.7. Priežiūros institucijai patvirtinus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus, pirkėjas turi
pateikti Nasdaq Vilnius Priežiūros institucijos patvirtintus cirkuliaro pakeitimus (arba jų kopiją,
patvirtintą pirkėjo antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo
dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens parašu), taip pat pateikti naują rašytinį
prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą. Nasdaq Vilnius, gavusi naują prašymą, paskelbia jame
nurodytas pagrindines sąlygas Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje ir anuliuoja visus į pavedimų
knygą įvestus galiojančius pavedimus parduoti akcijas.
4.5.8. Priežiūros institucijai panaikinus cirkuliaro patvirtinimą, Nasdaq Vilnius nutraukia oficialaus
siūlymo įgyvendinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamai Priežiūros institucijos arba
pirkėjo raštiško pranešimo gavimo. Nasdaq Vilnius taip pat anuliuoja visus į pavedimų knygą
įvestus galiojančius pavedimus.
4.5.9. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą, Nasdaq
Vilnius sustabdo oficialaus siūlymo įgyvendinimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną
po to, kai gauna Priežiūros institucijos raštišką pranešimą. Priežiūros institucijai priėmus
sprendimą panaikinti oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą, Nasdaq Vilnius toliau tęsia
oficialaus siūlymo įgyvendinimą, kai pirkėjas Priežiūros institucijos nustatyta tvarka praneša, kad
oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymas panaikintas. Apie tai, kad pirkėjas pranešė apie
oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymo panaikinimą, Nasdaq Vilnius privalo raštu
informuoti pirkėjas, kartu nurodydamas pasikeitusį oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpį.
Pratęsus oficialaus siūlymo įgyvendinimą, Nasdaq Vilnius anuliuoja visus į pavedimų knygą
įvestus galiojančius pavedimus parduoti akcijas, o pardavėjai privalo iš naujo įvesti pavedimus
parduoti vertybinius popierius, nurodydami pavedimo galiojimo datą, sutampančią su oficialaus
siūlymo įgyvendinimo pabaigos data.
4.5.10. Be 4.5.8 ir 4.5.9 punktuose numatytų atvejų, Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą
sustabdyti arba nutraukti oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir anuliuoti visus galiojančius
pavedimus, jeigu tokį įpareigojimą Nasdaq Vilnius duoda įstatymo įgaliota institucija.
4.5.11. Pirmą oficialaus siūlymo įgyvendinimo dieną, ne vėliau kaip per 10 minučių nuo prekybos sesijos
pradžios (09.00 val.), pirkėjas į prekybos sistemą įveda pagrindines oficialaus siūlymo
įgyvendinimo sąlygas: pavedimų knygos kodą, aukciono rūšį (visuomet – pirkimas „buy back“),
pirkimo būdą (visuomet – „atviras“), maksimalų perkamų akcijų kiekį, sandorių sudarymo laiką
(visuomet 15.45 val.) ir datą.
4.5.12. Pirkėjas, įvedęs į prekybos sistemą pagrindines oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygas, privalo
įvesti į pavedimų knygą pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą ne vėliau kaip šių Taisyklių 1
priede „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo
laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku.
4.5.13. Pardavėjai turi teisę įvesti, pakeisti ar anuliuoti pavedimus parduoti akcijas kiekvieną prekybos
Nasdaq Vilnius dieną šių Taisyklių 1 priede „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos
struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu laiku per visą oficialaus siūlymo
įgyvendinimo laikotarpį. Pavedimo parduoti akcijas galiojimo data turi sutapti su oficialaus
siūlymo įgyvendinimo pabaigos data (arba „GTC“). Pardavėjų pavedimuose gali būti nurodytas
bet koks parduodamų akcijų skaičius, bet ne didesnis už pirkėjo prašyme nurodytą maksimalų
perkamų akcijų skaičių. Informacija apie pardavėjų pavedimuose nurodytą parduodamų akcijų
kainą bei skaičių nedelsiant atskleidžiama per prekybos sistemą.
4.5.14. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju pardavėjai privalo užtikrinti, kad savų
akcijų išpirkime dalyvautų tik tie reorganizuojamos bendrovės akcininkai, kurių akcijų nominali
vertė mažesnė kaip 1/10 reorganizuojamos bendrovės įstatinio kapitalo. Siekiant užtikrinti šios
pareigos tinkamą įgyvendinimą pirkėjas privalo iki savų akcijų išpirkimo reorganizuojant
bendrovę pradžios nurodyti Nasdaq Vilnius reorganizuojamos bendrovės akcininkus, kurių akcijų
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nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 reorganizuojamos bendrovės įstatinio kapitalo. Nasdaq
Vilnius iki savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę procedūros pradžios šią informaciją
pateikia Nariams, kurie turi teisę dalyvauti šioje specialių procedūrų rinkoje.
4.5.15. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras parduodamų
akcijų skaičius yra mažesnis nei pirkėjo prašyme nurodytas minimalus perkamų akcijų skaičius ir
pavedimas įgyvendinti oficialų siūlymą buvo įvestas prekybos sesijos metu, pirkėjas turi anuliuoti
pavedimą pirkti akcijas šių Taisyklių 1 priede „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos
struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku.
4.5.16. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras
parduodamų akcijų skaičius yra didesnis nei pirkėjo prašyme nurodytas maksimalus perkamų
akcijų skaičius ir pavedimas įgyvendinti savų akcijų išpirkimą reorganizuojant bendrovę buvo
įvestas prekybos sesijos metu, pirkėjas turi anuliuoti pavedimą pirkti akcijas šių Taisyklių 1
priedo „Specialiųjų procedūrų rinkos prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo
laikas“ nustatytu aukciono uždarymo laiku tuo atveju, jei tokia sąlyga numatyta savų akcijų
išpirkimo reorganizuojant bendrovę prašymo sąlygose.
4.5.17. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės nustatytu laiku anuliuoti pavedimo, pirkėjas privalo
nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu anuliuoti tokį pavedimą.
4.5.18. Įvesdamas pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą į pavedimų knygą, pirkėjas privalo nurodyti
superkamų akcijų kainą, lygią kainai, nurodytai pirkėjo prašyme, taip pat privalo nurodyti
superkamų akcijų skaičių, lygų maksimaliam pirkėjo prašyme nurodytam perkamų akcijų
skaičiui.
4.5.19. Įvedus pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą į pavedimų knygą, prekybos Nasdaq Vilnius dienos
pabaigoje, kuri yra ir paskutinė oficialaus siūlymo įgyvendinimo diena, yra sudaromi akcijų
pirkimo–pardavimo sandoriai. Visi pavedimai įvykdomi ir sandoriai sudaromi pirkėjo prašyme
įgyvendinti oficialų siūlymą nurodyta kaina.
4.5.20. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras parduodamų
akcijų skaičius yra didesnis nei maksimalus pirkėjo prašyme nurodytas perkamų akcijų skaičius,
pavedimai parduoti akcijas vykdomi proporcingai juose nurodytam parduodamų akcijų skaičiui.
Jeigu pavedimo parduoti akcijas vykdoma dalis nėra sveikas skaičius, jo trupmeninė dalis
atmetama, o likęs neparduotų akcijų skaičius paskirstomas atsitiktine tvarka.
4.5.21. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu gali būti paskelbtas kito asmens oficialus siūlymas
(konkurencinis oficialus siūlymas) dėl tos pačios bendrovės tų pačių akcijų įsigijimo kitomis
sąlygomis. Kitomis sąlygomis yra laikoma kita oficialaus siūlymo kaina, kitas superkamų akcijų
skaičius, kitas atsiskaitymo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, akcijas būdas arba kitos esminės akcijų pirkimo sąlygos. Skirtingas oficialaus siūlymo
įgyvendinimo laikotarpis kita sąlyga nelaikomas.
4.5.22. Oficialaus siūlymo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
4.5.23. Pirkėjas, norintis įgyvendinti privalomą akcijų pardavimą oficialaus siūlymo rinkoje, privalo ne
vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki privalomo akcijų pardavimo įgyvendinimo pradžios
datos Nasdaq Vilnius pateikti prašymą pagal Nasdaq Vilnius valdybos patvirtintą tipinę formą,
patvirtintą pirkėjo antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo
dokumentuose arba įstatymuose, ir įgalioto asmens parašu.
4.5.24. Privalomas akcijų pardavimas vykdomas kiekvieną dieną. Privalomo akcijų pardavimo vykdymui
yra taikomos šių Taisyklių 4.5.11 – 4.5.13, 4.5.15 ir 4.5.24 punktų privalomo oficialaus siūlymo
nuostatos mutatis mutandis.
4.5.25. Savų akcijų supirkimo vykdymui yra taikomos šių Taisyklių 4.5.11 – – 4.5.13, 4.5.15 – 4.5.20 ir
4.5.25 punktų savanoriško oficialaus siūlymo nuostatos mutatis mutandis. Savų akcijų supirkimo
vykdymui gali būti taikomos papildomos sąlygos, atsižvelgiant į Nasdaq Baltijos narystės
ttaisyklių nuostatas bei kitų teisės aktų reikalavimus, kurios prieš pradedant savų akcijų supirkimo
įgyvendinimą skelbiamos Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.
4.5.26. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendroves vykdymui yra taikomos šių Taisyklių 4.5.11 –
4.5.20 ir 4.5.25 punktų savanoriško oficialaus siūlymo nuostatos mutatis mutandis.
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4.5.27. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu, vykdomi antrą
darbo dieną po sandorių sudarymo. Už oficialaus siūlymo rinkoje sudarytus sandorius piniginiai
atsiskaitymai vykdomi eurais.
4.5.28. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus privalomo akcijų pardavimo, savų akcijų supirkimo ar savų
akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę metu, vykdomi pirkėjo prašyme nurodytą atsiskaitymų
dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T – sandorio sudarymo Nasdaq Vilnius diena, o
skaičiai reiškia atitinkamą darbo dienų skaičių). Jeigu pirkėjo prašyme atsiskaitymų data
nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų
terminais.
4.5.29. Jeigu atsiskaitymo laikotarpiu pirkėjas nustato, kad savų akcijų išpirkimo reorganizuojant
bendrovę metu įvesti pavedimai neatitinka šių Taisyklių 4.5.14 punkto reikalavimų bei apie tai
informuoja Nasdaq Vilnius, Tai Nasdaq Vilnius tokiu atveju priima sprendimą pripažinti šiuos
pavedimus negaliojančiais, o tokių pavedimų pagrindu sudaryti sandoriai yra anuliuojami.
Nasdaq Vilnius privalo informuoti Narį, susijusį su šiuo pavedimu, apie priimtą sprendimą. Esant
reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.
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Specialiųjų procedūrų rinkos taisyklių
1 priedas

Specialių procedūrų rinka
Viešo akcijų pardavimo rinka, oficialaus siūlymo rinka.
Etapas
Laikas
Aukciono
skelbimas 09.00–10.00*
(pagrindinių
sąlygų
įvedimas)
Jeigu aukcionas nėra vykdomas
Prekybos sesija
09.00**–16.00
Neprekybinis laikas
16.00–09.00
Aukciono vykdymo dieną
Prekybos sesija
09.00**-15.30
Aukciono uždarymo laikas 15.30-15.45
(IPMO)***
Pavedimų vykdymas
15.45
Neprekybinis laikas
15.45–09.00

Prekybos operacijos
pavedimų keitimas

pavedimų pateikimas
Ne

Ne

Ne

pavedimų anuliavimas

Taip
Ne

Taip
Ne

Taip
Ne

Taip
Taip tik pirkėjui arba
pardavėjui
Ne
Ne

Taip
Taip tik pirkėjui arba
pardavėjui
Ne
Ne

Taip
Taip tik pirkėjui arba pardavėjui
Ne
Ne

Paaiškinimai:
Taip – prekybos operacijos leidžiamos.
Ne – prekybos operacijos draudžiamos arba techniškai neįmanomos.
*Per pirmąsias 10 minučių, bet Nasdaq Vilnius informavus ne vėliau kaip iki 10.00 val.
**Iki aukciono paskebimo (pagrindinių sąlygų įvedimo) prekybos operacijos negalimos
*** Oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pardavimo ir pirkimo atveju tikslinamas pirkėjo pavedimas, viešo akcijų
pardavimo atveju tikslinamas pardavėjo pavedimas.
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