
 

 

 

Valdybos sprendimai, 

įgyvendinantys VVPB Prekybos taisykles, priimtas 2005 m. gegužės 4 d. VVPB 
valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintas 2005 m. gegužės 19 d. 
Vertybinių popierių komisijos nutarimu Nr. 1K-13 

 
 
1. Dėl informacijos skleidimo 

2. Dėl metinės vertybinių popierių kotiravimo įmokos mokėjimo tvarkos ir terminų 

3. Dėl metinės įmokos už dalyvavimą VVPB prekyboje mokėjimo tvarkos ir terminų 

4. Dėl minimalaus akcijų skaičiaus tiesioginiams sandoriams ir minimalaus akcijų skaičiaus paketų 
sandoriams 

5. Dėl atsiskaitymų informacijos 

6. Dėl standartinių paraiškų formų 

a. Paraiška dėl vertybinių popierių įtraukimo į VVPB sąrašą 

b. Paraiška dėl narystės 

Standartinė Biržos nario maklerių registracijos forma 



 

 
PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 
Protokolo Nr. 05-30 
 

DĖL INFORMACIJOS SKLEIDIMO 

 
VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 71.2 ir 71.3 punktais, nustato: 
 
1. Informacija, nurodyta Prekybos taisyklių 71.2 punkte, per VVPB informacijos atskleidimo sistemą 

paskelbiama iki 15 val. 30 min. 

2. Automatinio įvykdymo sandorių prekybos duomenys, nurodyti Prekybos taisyklių 71.3 punkte, per VVPB 
informacijos atskleidimo sistemą viešai skelbiami su 15 (penkiolikos) minučių pavėlinimu nuo to momento, 
kai jie generuojami iš prekybos sistemos. 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gegužės 30 d. 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 
Protokolo Nr. 05-30 
 
DĖL METINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOTIRAVIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO 
TVARKOS IR TERMINŲ 
 

VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 74.1 punktu, nustato: 

1. Metinės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dalis yra mokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį pagal 
kiekvieno ketvirčio pirmą mėnesį emitentams pateiktą sąskaitą šiais terminais: 
1.1. už metų pirmąjį ketvirtį - iki vasario 15 d.; 
1.2. už metų antrąjį ketvirtį - iki gegužės 15 d.; 
1.3. už metų trečiąjį ketvirtį – iki rugpjūčio 15 d.; 
1.4. už metų ketvirtąjį ketvirtį – iki lapkričio 15 d. 

2. Fiksuota nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dalis, skolos vertybinių popierių kotiravimo 
įmoka, investicinių fondų investicinių vienetų ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų kotiravimo 
įmoka yra mokama lygiomis dalimis (visą metinės įmokos dydį padalinus iš keturių). 

3. Kintamos nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dalies dydis skaičiuojamas nuo praėjusio 
ketvirčio vidutinės kapitalizacijos. 

Ketvirčio kapitalizacijos aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas sudėjus kiekvienos prekybos dienos vertybinių 
popierių kapitalizaciją ir sumą padalinus iš atitinkamo ketvirčio prekybos dienų skaičiaus. 

Vertybinių popierių kapitalizacija apskaičiuojama, kotiruojamų vertybinių popierių skaičių padauginus iš 
atitinkamą prekybos dieną Vilniaus vertybinių popierių biržoje paskutinės mokėtos kainos už šiuos vertybinius 
popierius. 

Detalesnę kintamos nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dalies apskaičiavimo tvarką nustato 
VVPB valdyba. 

4. Metinės kitų perleidžiamų vertybinių popierių, kurie suteikia teisę įsigyti vertybinių popierių pasirašymo ar 
keitimo būdu, kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį šie vertybiniai popieriai kotiruojami 
Oficialiajame ar Einamajame prekybos sąraše, turi būti sumokėta iki pirmosios šių vertybinių popierių 
kotiravimo dienos. 

5. Tais kalendoriniais metais, kai vertybiniai popieriai yra išbraukiami iš sąrašo, mokama metinės vertybinių 
popierių kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį minėti vertybiniai popieriai buvo 
kotiruojami sąraše. Tačiau tuo atveju, kai metinė vertybinių popierių kotiravimo įmoka (arba jos dalis) jau 
buvo sumokėta, ji nėra grąžinama. 

6. Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gegužės 30 d. 
 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 27 d. 
Protokolo Nr. 05-31 
 

DĖL METINĖS ĮMOKOS UŽ DALYVAVIM Ą VVPB PREKYBOJE MOKĖJIMO 
TVARKOS IR TERMINŲ 

 
VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 75.2 punktu, nustato: 
 
1. Metinė įmoka už dalyvavimą VVPB prekyboje mokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį lygiomis 

dalimis (visą metinės įmokos dydį padalinus iš keturių). 

2.  Sąskaita Biržos nariams išrašoma iki einamojo metų ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos. Metinės įmokos 
už dalyvavimą VVPB prekyboje dalis turi būti sumokėta šiais terminais: 

a. už metų pirmąjį ketvirtį - iki sausio 15 d.; 

b. už metų antrąjį ketvirtį - iki balandžio 15 d.; 

c. už metų trečiąjį ketvirtį - iki liepos 15 d.; 

d. už metų ketvirtąjį ketvirtį - iki spalio 15 d. 

3. Jeigu Biržos narys nori pradėti dalyvauti prekyboje ar atnaujinti teisę dalyvauti prekyboje ne nuo 
kalendorinio ketvirčio pradžios, jis privalo sumokėti metinės įmokos už dalyvavimą VVPB prekyboje dalį, 
proporcingą laikotarpiui, likusiam iki to ketvirčio pabaigos. Biržos narys, kuris kreipiasi į VVPB valdybą 
dėl leidimo dalyvauti VVPB prekyboje atnaujinimo, turi sumokėti visus piniginius įsiskolinimus VVPB iki 
leidimo dalyvauti VVPB prekyboje atnaujinimo dienos.  

4. Biržos narys, norėdamas sustabdyti savo teisę dalyvauti VVPB prekyboje ir nemokėti metinės įmokos už 
dalyvavimą VVPB prekyboje dalies už ateinantį ketvirtį, turi raštu kreiptis į VVPB valdybą dėl teisės 
dalyvauti VVPB prekyboje sustabdymo iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos. Jeigu VVPB 
valdyba dėl kitų priežasčių sustabdo Biržos nario teisę dalyvauti VVPB prekyboje iki atitinkamo ketvirčio 
pradžios, išskyrus Prekybos taisyklių 70.10 punkte numatytą atvejį, tai Biržos narys neturi mokėti metinės 
įmokos už dalyvavimą VVPB prekyboje dalies už tą ketvirtį.  

5. Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gegužės 30 d. 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 
Protokolo Nr. 05-30 
 

DĖL MINIMALAUS AKCIJ Ų SKAIČIAUS TIESIOGINIAMS SANDORIAMS IR 
MINIMALAUS AKCIJ Ų SKAIČIAUS PAKETŲ SANDORIAMS 

 
VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 52.2 ir 52.3 punktais, nusprendžia: 
 
1. Patvirtinti minimalius akcijų skaičius tiesioginiams sandoriams (šio sprendimo 1 priedas). 

2. Patvirtinti minimalius akcijų skaičius paketų sandoriams (šio sprendimo 2 priedas). 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gegužės 30 d. 



 

VVPB valdybos sprendimo 
1 priedas 

 

MINIMALUS AKCIJ Ų SKAIČIUS TIESIOGINIAMS SANDORIAMS 
 
Šis priedas nustato minimalų akcijų skaičių tiesioginiams sandoriams. Sandoriai, kuriais perleidžiamų akcijų 
skaičius yra mažesnis už nustatytą minimumą, turi būti sudaromi pavedimų knygoje kaip automatinio 
įvykdymo sandoriai. 
 
Nustatomi tokie minimalūs akcijų skaičiai tiesioginiams sandoriams: 

VP pavadinimas 
VP 

trumpinys 
Prekybos sąrašas Kiekis, vnt. 

Ekranas AB  EKR Oficialus prekybos sąrašas 10 000
Lietuvos Telekomas AB  LTK Oficialus prekybos sąrašas 20 000
Pieno Žvaigždės AB  PZV Oficialus prekybos sąrašas 10 000
Rokiškio Sūris AB RSU Oficialus prekybos sąrašas 2 000
Snaigė AB SNG Oficialus prekybos sąrašas 2 000
Utenos trikotažas AB  UTR Oficialus prekybos sąrašas 2 000
Vilniaus Vingis AB  VNG Oficialus prekybos sąrašas 5 000
Vilniaus Baldai AB VBL Oficialus prekybos sąrašas 2 000
Alita AB ALT Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Alytaus Tekstilė AB ATK Einamasis prekybos sąrašas 5 000
Anykščių Vynas AB ANK Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Apranga APB APG Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Bankas NORD/LB Lietuva AB NDL Einamasis prekybos sąrašas 200
Bankas Snoras AB SRS Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Dvarčionių Keramika AB DKR Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Grigiškės  GRG Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Gubernija AB GUB Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Invalda AB IVL Einamasis prekybos sąrašas 5 000
Kauno Energija AB KNR Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Kauno Tiekimas AB KTK Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Klaipėdos Baldai AB KBL Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Klaipėdos Jūrų Krovinių 
Kompanija AB KJK 

Einamasis prekybos sąrašas 2 000

Klaipėdos Nafta AB KNF Einamasis prekybos sąrašas 20 000
Lietuvos Dujos AB LDJ Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Lietuvos Elektrinė AB LEL Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Lietuvos Energija AB LEN Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Lietuvos Jūrų Laivininkystė AB LJL Einamasis prekybos sąrašas 20 000
Lifosa AB LFO Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Limarko Laivininkystės 
Kompanija AB LLK 

Einamasis prekybos sąrašas 5 000

Linas AB LNS Einamasis prekybos sąrašas 5 000
Lisco Baltic Service AB LBS Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Mažeikių Elektrinė AB MZE Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Mažeikių Nafta AB MNF Einamasis prekybos sąrašas 20 000
Panevėžio Statybos Trestas AB PTR Einamasis prekybos sąrašas 5 000
Pramprojektas AB PRM Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Rytų Skirstomieji Tinklai AB RST Einamasis prekybos sąrašas 20 000



 

Sanitas AB SAN Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Stumbras AB STU Einamasis prekybos sąrašas 1 000
Vakarų Skirstomieji Tinklai AB VST Einamasis prekybos sąrašas 200
Vilniaus Degtinė AB VDG Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Šiaulių Bankas AB SAB Einamasis prekybos sąrašas 20 000
Ūkio Bankas AB UKB Einamasis prekybos sąrašas 2 000
Žemaitijos Pienas AB ZMP Einamasis prekybos sąrašas 2 000

 



 

VVPB valdybos sprendimo 
2 priedas 

 

MINIMALUS AKCIJ Ų SKAIČIUS PAKETŲ SANDORIAMS 
 
Šis priedas nustato minimalų akcijų skaičių paketų sandoriams. Tiesioginiai sandoriai, sudaromi dėl akcijų 
skaičiaus, kuris lygus ar didesnis, nei šiame priede nustatytas minimumas, laikomi paketų sandoriais. 
 
Nustatomi tokie minimalūs akcijų skaičiai paketų sandoriams: 

VP pavadinimas 
VP 

trumpinys 
Prekybos sąrašas Kiekis, vnt. 

Ekranas AB  EKR Oficialus prekybos sąrašas 500 000
Lietuvos Telekomas AB  LTK Oficialus prekybos sąrašas 1 000 000
Pieno Žvaigždės AB  PZV Oficialus prekybos sąrašas 500 000
Rokiškio Sūris AB RSU Oficialus prekybos sąrašas 100 000
Snaigė AB SNG Oficialus prekybos sąrašas 100 000
Utenos trikotažas AB  UTR Oficialus prekybos sąrašas 100 000
Vilniaus Vingis AB  VNG Oficialus prekybos sąrašas 250 000
Vilniaus Baldai AB VBL Oficialus prekybos sąrašas 100 000
Alita AB ALT Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Alytaus Tekstilė AB ATK Einamasis prekybos sąrašas 250 000
Anykščių Vynas AB ANK Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Apranga APB APG Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Bankas NORD/LB Lietuva AB NDL Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Bankas Snoras AB SRS Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Dvarčionių Keramika AB DKR Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Grigiškės  GRG Einamasis prekybos sąrašas 500 000
Gubernija AB GUB Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Invalda AB IVL Einamasis prekybos sąrašas 250 000
Kauno Energija AB KNR Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Kauno Tiekimas AB KTK Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Klaipėdos Baldai AB KBL Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Klaipėdos Jūrų Krovinių 
Kompanija AB KJK 

Einamasis prekybos sąrašas 100 000

Klaipėdos Nafta AB KNF Einamasis prekybos sąrašas 1 000 000
Lietuvos Dujos AB LDJ Einamasis prekybos sąrašas 500 000
Lietuvos Elektrinė AB LEL Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Lietuvos Energija AB LEN Einamasis prekybos sąrašas 500 000
Lietuvos Jūrų Laivininkystė AB LJL Einamasis prekybos sąrašas 1 000 000
Lifosa AB LFO Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Limarko Laivininkystės 
Kompanija AB LLK 

Einamasis prekybos sąrašas 250 000

Linas AB LNS Einamasis prekybos sąrašas 250 000
Lisco Baltic Service AB LBS Einamasis prekybos sąrašas 500 000
Mažeikių Elektrinė AB MZE Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Mažeikių Nafta AB MNF Einamasis prekybos sąrašas 500 000
Panevėžio Statybos Trestas AB PTR Einamasis prekybos sąrašas 250 000
Pramprojektas AB PRM Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Rytų Skirstomieji Tinklai AB RST Einamasis prekybos sąrašas 1 000 000
Sanitas AB SAN Einamasis prekybos sąrašas 50 000



 

Stumbras AB STU Einamasis prekybos sąrašas 50 000
Vakarų Skirstomieji Tinklai AB VST Einamasis prekybos sąrašas 10 000
Vilniaus Degtinė AB VDG Einamasis prekybos sąrašas 100 000
Šiaulių Bankas AB SAB Einamasis prekybos sąrašas 1 000 000
Ūkio Bankas AB UKB Einamasis prekybos sąrašas 100 000 
Žemaitijos Pienas AB ZMP Einamasis prekybos sąrašas 100 000 

 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 
Protokolas Nr. 05-30 
 

DĖL ATSISKAITYM Ų INFORMACIJOS 
 
VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 47.5.7, 49.3.11, 60.6.7 ir 62.3.11 punktais, nustato: 
 
1. Biržos narys, įvesdamas pavedimą į pavedimų knygą ar teikdamas pavedimą sudaryti tiesioginį sandorį, gali 
nurodyti specialias (vienkartines) atsiskaitymų sąlygas. Sąlygos turi būti nurodytos tokia tvarka: 
 

a. lauke “Clearing party” nurodomas 4 ženklų ilgio vertybinių popierių saugojimo vietos kodas. 
Jei kodo ilgis trumpesnis nei 4 ženklai, dešinioji skiltis nepildoma; 

b. lauke “Clearing reference” nurodomas 4 ženklų ilgio Lietuvos centrinio vertybinių popierių 
depozitoriumo dalyvio, apskaitančio lėšas, kodas ir ne daugiau kaip 13 ženklų ilgio kliento 
identifikacijos numeris; 

c. lauke “Clearing account number” nurodoma ne daugiau kaip 19 ženklų ilgio sąskaitų rekvizitai . 
 
2. Vertybini ų popierių saugojimo vietos kodas turi turėti vieną iš šių reikšmių: 

 
a. “CSDL” – jei vertybinių popierių asmeninę sąskaitą tvarko ar po vertybinių popierių įsigijimo 

tvarkys Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis; 
b. “LCD” – jei vertybinių popierių asmeninę sąskaitą tvarko ar po vertybinių popierių įsigijimo 

tvarkys Latvijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis; 
c. “ECSD” – jei vertybinių popierių asmeninę sąskaitą tvarko ar po vertybinių popierių įsigijimo 

tvarkys Estijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 
 
3. Kliento identifikacijos numeris  turi būti nurodomas tokia tvarka: 
 

a. jei vertybinių popierių asmeninę sąskaitą tvarko ar po vertybinių popierių įsigijimo tvarkys 
Lietuvos ar Latvijos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų dalyvis – vertybinių popierių 
saugotojo suteiktas kliento identifikavimo kodas; 

b. jei vertybinius popierius apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Estijos centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas – kliento identifikacijos numeris gali būti nenurodomas. 

 
4. Sąskaitų rekvizitai  nurodomi tokia tvarka: 
 

a. jei vertybinius popierius apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Lietuvos centrinio vertybinių popierių 
depozitoriumo dalyvis – 4 skaitmenų vertybinių popierių saugotojo dalyvio kodas, 2 ženklų ilgio 
veiklos tipo kodas ir 2 ženklų ilgio sąskaitos rūšies kodas; 

b. jei vertybinius popierius apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Latvijos centrinio vertybinių popierių 
depozitoriumo dalyvis – 8 ženklų ilgio vertybinių popierių saugotojo sąskaitos numeris Latvijos 
centriniame vertybinių popierių depozitoriume ir kliento vertybinių popierių sąskaitos numeris 
vidinėje sąskaitų tvarkytojo apskaitoje; 

c. jei vertybiniai popieriai apskaitomi ar po jų įsigijimo bus apskaitomi Estijos centriniame vertybinių 
popierių depozitoriume – gali būti nurodomas 11 ženklų ilgio sąskaitos numeris Estijos 
centriniame vertybinių popierių depozitoriume. 

 
5. Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gegužės 30 d. 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 
Protokolo Nr. 05-30 
 

Dėl standartinių paraiškų formų 

 
VVPB valdyba, vadovaudamasi AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių, priimtų 2005 m. 
gegužės 4 d. VVPB valdybos posėdyje (protokolo Nr. 05-27) ir patvirtintų 2005 m. gegužės 19 d. Vertybinių 
popierių komisijos posėdyje (nutarimu Nr. 1K-13), 8.1, 35.1 ir 37.4 punktais, nusprendžia: 
 
4. Patvirtinti standartinę paraiškos formą dėl vertybinių popierių įtraukimo į VVPB sąrašą (1 priedas). 

5. Patvirtinti standartinę paraiškos formą dėl narystės VVPB (2 priedas). 

6. Patvirtinti standartinę Biržos nario maklerių registracijos formą (3 priedas). 



 

PRIIMTA 
AB „Vilniaus vertybinių popierių 
birža“ valdybos posėdyje 
2005 m. gegužės 23 d. 

Protokolo Nr. 05-30 

 

AB “VILNIAUS VERTYBINIŲ 

POPIERIŲ BIRŽA” VALDYBAI 
 
Pilnas emitento pavadinimas, 

juridinių asmenų registro 
kodas 

Buveinės adresas, 
elektroninis paštas, telefono 

ir fakso numeriai 

Įstatinis kapitalas 
Kapitalas ir 
rezervai 

 
 
 
 

   

 
PARAIŠKA DĖL VERTYBINI Ų POPIERIŲ ĮTRAUKIMO Į VVPB 

 ......................................................... SĄRAŠĄ 
 

 Prašome įtraukti toliau nurodytus vertybinius popierius (toliau - VP) į AB 
“Vilniaus vertybinių popierių birža” (toliau - Birža) ................................................. 
sąrašą. 

 
Pilnas VP pavadinimas, nominali vertė, 
emisijos VP skaičius, bendra nominali 

emisijos vertė * 

VP emisijos registravimo 
numeris* 

VP ISIN kodas AB “Lietuvos centrinis 
vertybinių popierių depozitoriumas* 

 
 
 
 

  

* Investicinių fondų investiciniams vienetams ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijoms nurodomi visi tik 
jiems būdingi duomenys 

   
Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, įgalioto vesti šių VP apskaitą, pavadinimas, buveinės adresas, 

elektroninis paštas, telefono ir fakso numeriai ir įgaliojimai 

 
   

Kitų biržų, kuriose prekiaujama šiais VP, pavadinimai 

 
   

Kitų biržų, kurioms buvo ar artimiausiu metu bus pateikta paraiška dėl šių VP įtraukimo į sąrašą, pavadinimai 

 
 



 

 
Emitento įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, elektroninis paštas, telefono numeris) ryšiams su Birža 

 
 

Įsipareigojame ir sutinkame laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Biržos Prekybos taisyklėse, 
kituose teisės norminiuose aktuose, Biržos valdybos priimtuose sprendimuose bei taisyklėse numatytų 
reikalavimų emitentams, kurių VP yra įtraukti į AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” 
................................................. sąrašą. 

Pasikeitus kuriai nors šioje paraiškoje nurodytai informacijai, įsipareigojame per 10 dienų nuo tokio 
pasikeitimo raštu informuoti apie tai Biržą bei pateikti jai atnaujintą informaciją. 

 
 
  
  EMITENTO VADOVAS:    ........................................................................ 

  (vardas, pavardė, pareigos ir parašas) 

 

         
  

               A.V. 
 
   m.                                       d. 



 

Paraiška dėl narystės 

 
 
Mes __________________________ norime tapti šių vertybinių popierių biržų nariais šiose vertybinių 
popierių rinkose: 
 

Talino vertybinių popierių birža  

 
 Nuosavybės 

vertybinių popierių rinka 
 Skolos vertybinių 

popierių rinka 
 Laisvoji rinka 

 
 
 

Rygos vertybinių popierių birža  

 
 Nuosavybės 

vertybinių popierių rinka 
 Skolos vertybinių 

popierių rinka 
 Laisvoji rinka 

 
 
 

Vilniaus vertybinių popierių birža 

 
 Nuosavybės 

vertybinių popierių rinka 
 Skolos vertybinių 

popierių rinka 
 

 
Jei bus pasirinkta kita vertybinių popierių birža, tai ši paraiška bus perduota 
pasirinktai biržai. 
 

 kliento sąskaita 
 

Mes ketiname prekiauti: 
(Galima pasirinkti kelis variantus) 

 savo sąskaita 
 

  kaip rinkos formuotojas (netaikoma Vilniaus 
vertybinių popierių biržai) 
 

  naudojantis automatiniu pavedimų 
perdavimu 
 

  naudojantis pavedimų įvedimu, keitimu ir 
anuliavimu automatizuotu būdu 

 
 



 

Informacija ir dokumentai, kurie turi būti pridėti prie paraiškos: 

 
1)  Pareiškėjo pavadinimas, adresas ir registracijos numeris: 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
2)  Pareiškėjo įregistravimo data: 

 _____________________________ 
 
3)  Priežiūros institucija: 

_________________________________________________________ 
 
4)  Informacija apie kapitalą: 
 

Išleistas ir apmokėtas akcinis kapitalas: 
____________________________ 
 
Pradinis kapitalas:    
_________________________________ 

 
5)  Dešimt didžiausių akcininkų ir jų turimų akcijų kiekis: 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

6) Narystės kitose biržose, kliringo organizacijose, prekybos asociacijose, priežiūros institucijose bei šių 
narysčių pradžios datos: 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 
7) Jei pareiškėjas yra įmonių grupės dalyvis, tai jis privalo prie paraiškos pridėti tikslią informaciją apie 

šias įmones, jų pavadinimus bei pareiškėjo ryšį su šiomis įmonėmis. 



 

 
Kliringo ir atsiskaitymų informacija 

 
8) Ar pareiškėjas ketina tapti Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo/ Latvijos centrinio 

vertybinių popierių depozitoriumo/ Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviu. 
 

    Taip 
  

 Ne, pareiškėjas planuoja naudotis vertybinių popierių saugojimo paslaugomis: 
 
__________________________________ 
(Vertybinių popierių saugotojas) 

 
9) Vadovybė, Valdyba ir kontaktiniai asmenys: 

(Užpildyti pried ą Nr. 1) 
  

Mes patvirtiname, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Tuo atveju, jei tapsime biržos (-ų) 
nariais, mes įsipareigojame: 
 

visą laiką atitikti kriterijus, kurie taikomi narystei: 
 
 Talino vertybinių popierių biržoje 

  
 Rygos vertybinių popierių biržoje 

 
 Vilniaus vertybinių popierių biržoje 

 
ir informuoti aukščiau paminėtas vertybinių popierių biržas apie bet kokius pateiktos 

informacijos pasikeitimus. 
 
Data:   _______________  Pareiškėjas:  _______________ 
 
 

___________________________________________________ 
Įgalioto asmens vardas, pavardė (spausdintinėmis raidėmis), parašas 



 

Priedai: 
 

• Vadovybės, Valdybos ir kontaktinių asmenų sąrašas (Priedas Nr. 1) 
• Atitinkamos licencijos, suteikiančios teisę teikti investicines paslaugas 

atitinkamose jurisdikcijose, kopija 
• Paskutinių metų finansinė atskaitomybė (jei įmanoma) ir, jei parengta, paskutinė 

tarpinė ataskaita 
• Atsakingų asmenų parašų pavyzdžiai  
• Įmonės įstatai  
• Įmonės įregistravimo liudijimo kopija 
• Narystę atitinkamame vertybinių popierių depozitoriume patvirtinantis 

dokumentas ar su tokio depozitoriumo dalyvius sudaryta sutartis, taip pat 
schema, apibrėžianti atsiskaitymų procedūras 

• Standartinės atsiskaitymų sąlygos 
• Įgaliotų biržos maklerių sąrašas 

 
Talino vertybinių popierių birža/ Rygos vertybinių popierių birža / Vilniaus vertybinių 
popierių birža turi teisę reikalauti kitos informacijos ir (ar) dokumentų. 

 
 



 

Priedas Nr.1 
 
Vadovybė ir kontaktiniai asmenys:  
 
(Vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas) 
 
Valdyba:   

 ________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
 
Vadovas ___________________________________________ 
 
 
Prekybos vadovas ______________________________________ 
(atitinkamai prekybai) 
 
 
Priežiūros vadovas ______________________________________ 
 
 
Atsakingas asmuo už techninius klausimus   

_____________________________________________________ 
 
 
Atsakingas asmuo už rizikos kontrolę   

 ________________________________________________ 
 
 
Kontaktinis asmuo dėl šios paraiškos    

 ________________________________________________ 
 
 
Kiti kontaktai:    
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 



 

REGISTRACIJOS FORMA 
VVPB MAKLERIO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMAS 

NUOSAVYBĖS IR (AR) SKOLOS VP RINKA 
 
VVPB narys:.............................................................................................................................................. 
 
VVPB maklerio vardas, pavardė:............................................................................................................. 
.....................................................................................................   Tel........................................................ 
 
Gimimo data: ......................................................    El. paštas ................................................................. 
 
Asmeninis vartotojo atpažinimo kodas (pildo VVPB):............................................................................. 

(Asmeninis vartotojo atpažinimo kodas turi būti nurodomas kiekvieno į prekybos sistemą įvedamo 
pavedimo atveju, kiekvieno pavedimo koregavimo ir atšaukimo atveju, o taip pat pranešimuose apie už Biržos 
ribų sudaromus sandorius. Asmeninį vartotojo atpažinimo kodą paprastai sudaro pirmosios trys vardo ir 
pavardės raidės.) 
 
Prekybos SAXESS prekybos sistemoje kursų išklausymo data:  .......................................................... 
 
VVPB narys taip pat yra šių vertybinių popierių biržų narys: 
���� Stokholmo vertybinių popierių birža 
���� Kopenhagos vertybinių popierių birža 
���� Islandijos vertybinių popierių birža 
���� Oslo vertybinių popierių birža 
���� Talino vertybinių popierių birža 
���� Rygos vertybinių popierių birža 
���� Helsinkio vertybinių popierių birža 
 
Prašome registruoti maklerį prekiauti:    ���� Nuosavybės VP rinkoje                   ���� Skolos VP rinkoje 
 
Pagal AB “Vilniaus vertybini ų popierių birža” Prekybos taisyklių 37.3 punktą, Biržos narys privalo 
užtikrinti, kad Biržos makleris turi toliau nurodyt ą kvalifikacij ą ir pasirengimą: 
 
• ne mažesnę kaip 6 mėnesių patirt į vertybinių popierių rinkoje;  
• dokumentą, patvirtinant į, kad yra susipažinęs su AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” Prekybos 

taisyklėmis ir kitais prekybą reglamentuojančiais teisės aktais; 
• dokumentą, patvirtinant į ekonomikos, finansų rink ų ir finansinės analizės žinias; 
• yra išlaikęs prekybos SAXESS prekybos sistemoje egzaminą. 

  
Šiuo patvirtinama, kad anksčiau nurodytas asmuo turi anksčiau nurodytą kvalifikacij ą ir pasirengimą. 
............................................................... 
Data 
...................................................                        ………………………………… 
Parašas  Parašas 
(Finansų maklerio įmonės/banko finansų maklerio skyriaus vadovas)    (VVPB makleris)                          
................................................................................................................................ 
Vardas, pavardė (Finansų maklerio įmonės/banko finansų maklerio skyriaus vadovo) 
 
Galioja nuo: ................................................................ (Pildoma VVPB) 
 
Formą pateikite:  
AB “Vilniaus vertybinių popierių birža” Konstitucijos pr. 7, 15 a. LT-08501 Vilnius, Lietuva 


