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I SKIRSNIS 

BENDROJI DALIS 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Ši AB Nasdaq Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarka (toliau – Įmokų mokėjimo tvarka) 

nustato AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq Vilnius) įmokų, nurodytų Nasdaq Vilnius listingavimo 

taisyklėse, dydžius bei mokėjimo tvarką. Įmokų dydžiai gali skirtis priklausomai nuo teikiamų paslaugų 

pobūdžio, atliekamų operacijų su finansinėmis priemonėmis tipo bei kitų faktorių.  

1.2. Įmokų mokėjimo tvarkoje vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos 

finansinių priemonių rinkų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, Lietuvos Respublikos 

kolektyvinio investavimo subjektų įstatymuose, taip pat Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse bei 

Nasdaq Baltic narystės taisyklėse. 

1.3. Įmokų mokėjimo tvarkos teisinis pagrindas – Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklės, kurios rengiamos 

ir tvirtinamos pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnį. 

1.4. Visos šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytos įmokos turi būti mokamos į Nasdaq Vilnius 

atsiskaitomąją sąskaitą. 

1.5. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai už Nasdaq Vilnius teikiamas paslaugas nustato pridėtinės vertės 

mokesčius, prie šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytų įmokų yra pridedamas atitinkamas pridėtinės 

vertės mokestis.  

1.6. Jeigu vėluojama sumokėti įmokas nustatytais terminais, Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti mokėti 

0,1% dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 

1.7. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę nustatyti nuolaidas įmokoms, nurodant tokių nuolaidų tikslus, dydžius, 

paslaugas, kurioms taikomos nuolaidos bei nuolaidų taikymo sąlygas.  

1.8. Įmokų mokėjimo tvarką arba jos pakeitimus ir papildymus tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, prieš tai 

informavusi Priežiūros instituciją. Įmokų mokėjimo tvarka arba jos pakeitimai ir papildymai įsigalioja 

juos paskelbus Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data. 

1.9. Įmokų mokėjimo tvarkoje numatyti Nasdaq Vilnius valdybos ar įgaliotų darbuotojų priimti sprendimai 

yra skelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą. 

II SKIRSNIS 

ĮMOKŲ RŪŠYS 

2. Finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus įmoka  

2.1. Emitentas, kuris kreipiasi dėl finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, privalo 

mokėti Nasdaq Vilnius finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus įmoką. Šioje 

Įmokų mokėjimo tvarkoje nustatytais atvejais finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius 

prekybos sąrašus įmoka susideda iš paraiškos pateikimo dėl finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq 

Vilnius prekybos sąrašą įmokos dalies ir finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos 

sąrašą įmokos dalies. 

2.2. Finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus įmoka mokama vieną kartą. Šioje 

Įmokų mokėjimo tvarkoje nustatytais atvejais finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius 

prekybos sąrašus įmoką sudaro fiksuota dalis ir kintama dalis.  Šią įmoką moka emitentas pagal šią 

Įmokų mokėjimo tvarką. Sumokėta įmoka negrąžinama. 

2.3. Priėmus sprendimą įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą, finansinių priemonių įtraukimo į 

Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus įmoka turi būti sumokėta iki gautoje sąskaitoje nurodytos dienos. 

2.4. Jeigu nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukiami į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus po įstatinio 
kapitalo padidinimo (juos prijungiant prie sąrašuose esančių emisijų), įtraukimo į Nasdaq Vilnius 
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prekybos sąrašus įmoka turi būti sumokėta iki gautoje sąskaitoje nurodytos dienos (emitentui sąskaita 
išrašoma po naujo emisijos dydžio koregavimo Centriniame vertybinių popierių depozitoriume). 

2.5. Jeigu šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje nustatyta, kad finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius 
prekybos sąrašus įmoka susideda iš paraiškos pateikimo dėl finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq 
Vilnius prekybos sąrašą įmokos dalies ir finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos 
sąrašą įmokos dalies, tai: 

2.5.1. Paraiškos pateikimo įmoka dėl finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus turi 
būti sumokėta iki gautoje sąskaitoje nurodytos dienos. Jeigu finansinės priemonės nėra įtraukiamos į 
prekybos sąrašą, sumokėta įmokos dalis nėra grąžinama, neatsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių 
finansinės priemonės nebuvo įtrauktos į prekybos sąrašą;  

2.5.2. Priėmus sprendimą įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą, finansinių priemonių įtraukimo į 
Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus įmokos dalis turi būti sumokėta iki gautoje sąskaitoje nurodytos 
dienos. 

3. Metinė finansinių priemonių kotiravimo Nasdaq Vilnius prekybos sąrašuose įmoka 

3.1. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą, privalo 
mokėti Nasdaq Vilnius metinę įmoką už finansinių priemonių kotiravimą prekybos sąraše. Šią įmoką 
moka emitentas. 

3.2. Šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje nustatytais atvejais Nasdaq Vilnius metinę įmoką už finansinių 
priemonių kotiravimą prekybos sąraše sudaro fiksuota dalis ir kintama dalis. Fiksuota įmokos dalis 
sumokama lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Kintama įmokos dalis 
apskaičiuojama ir sumokama kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. 

3.3. Nuosavybės vertybinių popierių metinės kotiravimo įmokos kintamos dalies dydis skaičiuojamas nuo 
praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos. Bendrovės ketvirčio kapitalizacijos aritmetinis vidurkis 
apskaičiuojamas sudėjus kiekvienos prekybos dienos vertybinių popierių kapitalizaciją ir gautą sumą 
padalinus iš šio ketvirčio prekybos dienų skaičiaus. Bendrovės dienos vertybinių popierių kapitalizacija 
apskaičiuojama, kotiruojamų nuosavybės vertybinių popierių skaičių padauginus iš tą pačią prekybos 
dieną nustatytos nuosavybės vertybinių popierių prekybos sesijos paskutinės mokėtos kainos (paskutinė 
mokėta kaina yra laikoma VP rinkos kaina). 

3.4. Metinės finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis yra mokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį 
pagal kiekvieno ketvirčio pirmą mėnesį emitentams pateiktą sąskaitą šiais terminais: 

3.4.1. už metų pirmąjį ketvirtį - iki vasario 15 d.; 

3.4.2. už metų antrąjį ketvirtį - iki gegužės 15 d.; 

3.4.3. už metų trečiąjį ketvirtį – iki rugpjūčio 15 d.; 

3.4.4. už metų ketvirtąjį ketvirtį – iki lapkričio 15 d. 

3.5. Kai finansinės priemonės įtraukiamos (perkeliamos) į sąrašą ne nuo kalendorinių metų ketvirčio 
pradžios, tai metinės finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam 
iki to ketvirčio pabaigos, yra apmokama pagal Nasdaq Vilnius pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki 
gautoje sąskaitoje nurodytos dienos. 

Kitų finansinių priemonių, kurios suteikia teisę įsigyti finansines priemones pasirašymo ar keitimo 
būdu, metinės kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį šios finansinės priemonės 
kotiruojamos Oficialiajame ar Papildomajame prekybos sąraše, turi būti sumokėta iki pirmosios šių 
finansinių priemonių kotiravimo dienos. 

3.6. Tais kalendoriniais metais, kai finansinės priemonės yra išbraukiamos iš sąrašo, mokama metinės 
finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį minėtos finansinės 
priemonės buvo kotiruojamos sąraše (einamasis mėnuo laikomas vienu mėnesiu). Tačiau tuo atveju, kai 
metinė finansinių priemonių kotiravimo įmoka (arba jos dalis) jau buvo sumokėta, ji nėra grąžinama. 
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4. Finansinių priemonių išbraukimo iš Nasdaq Vilnius prekybos sąrašų ir kitos finansinių priemonių 

administravimo Nasdaq Vilnius prekybos sąrašuose įmokos 

4.1. Emitentas, kuris kreipėsi dėl finansinių priemonių išbraukimo iš Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo, 
privalo mokėti Nasdaq Vilnius finansinių priemonių išbraukimo iš Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo 
administravimo įmoką.  

4.2. Finansinių priemonių išbraukimo iš Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo administravimo įmoka mokama 
tik vieną kartą. Ši įmoka mokama tik tuo atveju, jeigu ši procedūra inicijuojama ne Nasdaq Vilnius 
iniciatyva. Sumokėta įmoka negrąžinama. 

4.3. Nasdaq Vilnius priėmus sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, finansinių 
priemonių išbraukimo iš Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo administravimo įmoka turi būti sumokėta iki 
gautoje sąskaitoje nurodytos dienos. Sumokėta finansinių priemonių išbraukimo administravimo įmoka 
nėra grąžinama, jeigu emitento finansinės priemonės nėra išbraukiamos iš Nasdaq Vilnius prekybos 
sąrašo. 

4.4. Emitentas, kuris kreipėsi dėl finansinių priemonių prekybos kodo keitimo ar keičiant finansinių 
priemonių nominalią vertę, skolos vertybinių popierių išpirkimo datą, skolos vertybinių popierių ar 
uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto emisijos dydį, privalo mokėti Nasdaq Vilnius 
finansinių priemonių administravimo Nasdaq Vilnius prekybos sąraše įmoką. 

4.5. Finansinių priemonių administravimo Nasdaq Vilnius prekybos sąraše įmoka mokama tik vieną kartą. 
Ši įmoka mokama tik tuo atveju, jeigu ši procedūra inicijuojama ne Nasdaq Vilnius iniciatyva. 
Sumokėta įmoka negrąžinama. 

4.6. Finansinių priemonių administravimo Nasdaq Vilnius prekybos sąrašuose įmoka turi būti sumokėta iki 
gautoje sąskaitoje nurodytos dienos (sąskaita išrašoma po faktinio finansinių priemonių parametrų 
pakeitimo Nasdaq Vilnius prekybos sistemoje). 

4.7. Kolektyvinio investavimo subjektas, skelbiantis informaciją per Nasdaq Vilnius, privalo mokėti Nasdaq 
Vilnius vienkartinę prisijungimo prie Informacijos atskleidimo sistemos įmoką ir metinę Informacijos 
atskleidimo sistemos administravimo įmoką. Sumokėtos įmokos negrąžinamos.  

4.8. Prisijungimo prie Informacijos atskleidimo sistemos įmoka yra mokama vieną kartą. Metinė 
Informacijos atskleidimo sistemos administravimo įmoka yra mokama kiekvienų kalendorinių metų 
pradžioje už tuos kalendorinius metus. Vienkartinė prisijungimo prie Informacijos atskleidimo sistemos 
įmoka ir metinė Informacijos atskleidimo sistemos administravimo įmoka turi būti sumokėta iki gautoje 
sąskaitoje nurodytos dienos. 

4.9. Jeigu kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai ar akcijos įtraukiami į prekybos sąrašą ar 
išbraukiami iš prekybos sąrašo ne nuo kalendorinių metų pradžios, metinė Informacijos atskleidimo 
sistemos administravimo įmoka yra mokama proporcingai už laikotarpį, kurį kolektyvinio investavimo 
subjekto investiciniai vienetai ar akcijos buvo prekybos sąraše (einamasis mėnuo laikomas vienu 
mėnesiu). Tačiau tuo atveju, kai metinė finansinių priemonių kotiravimo įmoka (arba jos dalis) jau buvo 
sumokėta, ji nėra grąžinama. 

III SKIRSNIS 

OFICIALAUS PREKYBOS SĄRAŠO ĮMOKOS IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

5. Finansinių priemonių įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmokos  

5.1. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo įmoką sudaro: 

5.1.1. Paraiškos pateikimo dėl 
nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo 
įmokos dalis 

5.1.2. Nuosavybės vertybinių popierių 
įtraukimo įmokos dalis 

1 990 EUR  

 

11 910 EUR  
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Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą įmoka susideda 

iš paraiškos pateikimo dėl nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į Nasdaq Vilnius Oficialųjį 

prekybos sąrašą įmokos dalies, kuri yra 1 990 EUR, ir nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į 

Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą įmokos dalies, kuri yra 11 910 EUR. 

5.2. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais įmoką 
sudaro: 

5.2.1. Fiksuota dalis  1 440 EUR  

5.2.2. Kintama dalis 

5.2.3. Maksimalus fiksuotos ir kintamos 
dalies dydis 

 0,02%  

 3 475 EUR 

 

Padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais, į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės 

vertybinius popierius (juos prijungiant prie sąrašuose esančios emisijos), įtraukimo į Oficialųjį prekybos 

sąrašą fiksuotos įmokos dydis yra 1 440 EUR ir kintamos įmokos dydis – 0,02% nuo papildomais įnašais 

išleistos emisijos vertės, bet iš viso ne daugiau kaip 3 475 EUR. 

5.3. Nuosavybės vertybinių popierių su skirtingu 
ISIN kodu įtraukimo įmokos dydis 

 6 950 EUR  

Į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius emitento, kurio išleisti 

nuosavybės vertybiniai popieriai (įregistruoti kitu ISIN kodu) jau įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, 

įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 6 950 EUR.  

5.4. Nuosavybės vertybinių popierių, esančių 
Papildomajame prekybos sąraše, įtraukimo 
įmokos dydis 

 2 000 EUR  

Į Oficialųjį prekybos sąrašą emitento iniciatyva įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, esančius 

Papildomajame prekybos sąraše, įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmoka yra 2 000 EUR. Jei į 

Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiami nuosavybės vertybiniai popieriai, kurie Nasdaq Vilnius iniciatyva 

yra perkelti iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą, įtraukimo į Oficialųjį prekybos 

sąrašą įmoka nemokama. 

5.5. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo 
įmokos padidinus įstatinį kapitalą iš įmonės 
lėšų dydis 

 868 EUR  

Į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, padidinus įstatinį kapitalą iš 

įmonės lėšų, įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 868 EUR. 

5.6. Nuosavybės vertybinių popierių, esančių 
alternatyviojoje rinkoje First North, 
administruojamoje Nasdaq Vilnius, 
įtraukimo įmokos dydis 

 6 950 EUR  

Į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, kuriais ne mažiau kaip 12 

mėnesių buvo prekiaujama alternatyviojoje rinkoje First North, administruojamoje Nasdaq Vilnius, 

įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 6 950 EUR. 

5.7. Depozitoriumo pakvitavimams dėl akcijų šios Įmokų mokėjimo tvarkos 5 punkto nuostatos taikomos 
mutatis mutandis. 

 

Punkto redakcija iki 2020 m. gruodžio 31 dienos 

6. Finansinių priemonių metinės kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmokos 
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6.1. Nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro: 

6.1.1. Fiksuota dalis   6 950 EUR (metams) 

6.1.2. Kintama dalis  

Maksimalus kintamos dalies dydis   

 0,002% (ketvirčiui) 

 2 606 EUR (ketvirčiui) 

Metinę kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmoką sudaro fiksuota dalis, kurios dydis yra 6 950 

EUR, ir kintama dalis. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir 

sudaro 0,002% nuosavybės vertybinių popierių praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet 

ne daugiau kaip 2 606 EUR per ketvirtį. 

Į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, esančius Papildomajame 

prekybos sąraše, metinė įmoka už nuosavybės vertybinių popierių kotiravimą Oficialiajame prekybos 

sąraše sumokama Nasdaq Vilnius valdybos nustatyta tvarka ir terminais. 

Punkto redakcija nuo 2021 m. sausio 1 dienos 

6. Finansinių priemonių metinės kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmokos 

6.1. Nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro: 

6.1.1. Fiksuota dalis  6 950 EUR (metams) 

6.1.2. Kintama dalis  

6.1.3. Maksimalus kintamos dalies 
dydis  

 0,002% (ketvirčiui) 

 4 262,50 EUR (ketvirčiui) 

Metinę kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmoką sudaro fiksuota dalis, kurios dydis yra 6 950 

EUR, ir kintama dalis. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir 

sudaro 0,002% nuosavybės vertybinių popierių praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet 

ne daugiau kaip 4 262,50 EUR per ketvirtį. 

Į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, esančius Papildomajame 

prekybos sąraše, metinė įmoka už nuosavybės vertybinių popierių kotiravimą Oficialiajame prekybos 

sąraše sumokama Nasdaq Vilnius valdybos nustatyta tvarka ir terminais. 

6.2. Kitų finansinių priemonių, kurios suteikia 
teisę įsigyti finansinių priemonių 
pasirašymo ar keitimo būdu, metinės 
kotiravimo Oficialiajame prekybos sąraše 
įmokos dydis  

 6 950 EUR  

6.3. Depozitoriumo pakvitavimams dėl akcijų šios Įmokų mokėjimo tvarkos 6 punkto nuostatos taikomos 
mutatis mutandis. 

7. Finansinių priemonių išbraukimo iš Oficialiojo prekybos sąrašo administravimo įmoka 

7.1. Finansinių priemonių išbraukimo iš 
prekybos sąrašo administravimo įmoka  

 1 990 EUR  

8. Kitos finansinių priemonių administravimo Oficialiajame prekybos sąraše įmokos 

8.1. Įmoka už emitento prekybos kodo keitimą 
emitento prašymu  

 1000 EUR  
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8.2. Įmoka už finansinių priemonių nominalios 
vertės keitimą  

 500 EUR  

 

IV SKIRSNIS 

PAPILDOMOJO PREKYBOS SĄRAŠO ĮMOKOS IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

9. Finansinių priemonių įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos  

9.1. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo įmoką sudaro: 

9.1.1. Paraiškos pateikimo dėl 
nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo 
įmokos dalis 

9.1.2. Nuosavybės vertybinių popierių 
įtraukimo įmokos dalis  

 1 990 EUR  

 

            11 910 EUR 

Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į Nasdaq Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą įmoka 

susideda iš paraiškos pateikimo dėl nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į Nasdaq Vilnius 

Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos dalies, kuri yra 1 990 EUR, ir nuosavybės vertybinių popierių 

įtraukimo į Nasdaq Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos dalies, kuri yra 11 910 EUR. 

9.2. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais įmoką 
sudaro: 

9.2.1. Fiksuota dalis  1 440 EUR 

9.2.2. Kintama dalis 

9.2.3. Maksimalus fiksuotos ir kintamos 
dalies dydis 

 0,02%  

 3 475 EUR 

 

Padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais, į Papildomąjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės 

vertybinius popierius (juos prijungiant prie sąrašuose esančios emisijos), įtraukimo į Papildomąjį 

prekybos sąrašą fiksuotos įmokos dydis yra 1 440 EUR ir kintamos įmokos dydis – 0,02% nuo 

papildomais įnašais išleistos emisijos vertės, bet iš viso ne daugiau kaip 3 475 EUR. 

9.3. Nuosavybės vertybinių popierių su skirtingu 
ISIN kodu įtraukimo įmokos dydis 

 6 950 EUR 

Į Papildomąjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius emitento, kurio išleisti 

nuosavybės vertybiniai popieriai (įregistruoti kitu ISIN kodu) jau įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą, 

įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 6 950 EUR.  

9.4. Nuosavybės vertybinių popierių, esančių 
Oficialiajame prekybos sąraše, įtraukimo 
įmokos dydis 

 2 000 EUR 

Į Papildomąjį prekybos sąrašą emitento iniciatyva įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, esančius 

Oficialiajame prekybos sąraše, įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmoka yra 2 000 EUR. Nasdaq 

Vilnius iniciatyva perkėlus nuosavybės vertybinius popierius iš Oficialiojo prekybos sąrašo į 

Papildomąjį prekybos sąrašą, įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmoka nemokama.  

9.5. Nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo 
įmokos padidinus įstatinį kapitalą iš įmonės 
lėšų dydis 

 868 EUR 
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Į Papildomąjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, padidinus įstatinį kapitalą iš 

įmonės lėšų, įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 868 EUR. 

9.6. Nuosavybės vertybinių popierių, esančių 
alternatyviojoje rinkoje First North, 
administruojamoje Nasdaq Vilnius, 
įtraukimo įmokos dydis 

 6 950 EUR 

Į Papildomąjį prekybos sąrašą įtraukiant nuosavybės vertybinius popierius, kuriais ne mažiau kaip 12 

mėnesių buvo prekiaujama alternatyviojoje rinkoje First North, administruojamoje Nasdaq Vilnius, 

įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą įmokos dydis yra 6 950. 

9.7. Depozitoriumo pakvitavimams dėl akcijų šios Įmokų mokėjimo tvarkos 9 punkto nuostatos taikomos 
mutatis mutandis.  

 

Punkto redakcija iki 2020 m. gruodžio 31 dienos 

10. Finansinių priemonių metinės kotiravimo Papildomajame prekybos sąraše įmokos 

10.1. Nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro: 

 

10.1.1. Fiksuota dalis   6 950 EUR (metams) 

10.1.2. Kintama dalis  

 

Kintamos dalies maksimalus dydis  0,002% 

(ketvirčiui) 

2 606 EUR (ketvirčiui) 

Metinę kotiravimo Papildomajame prekybos sąraše įmoką sudaro fiksuota dalis, kurios dydis yra 6 950 EUR, 

ir kintama dalis. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir sudaro 0,002% 

nuosavybės vertybinių popierių praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet ne daugiau kaip 2 606 

EUR per ketvirtį. 

Perkėlus nuosavybės vertybinius popierius iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą, 

metinė įmoka už nuosavybės vertybinių popierių kotiravimą Papildomajame prekybos sąraše nemokama, jeigu 

emitentas tais metais buvo sumokėjęs metinę įmoką už nuosavybės vertybinių popierių kotiravimą 

Oficialiajame prekybos sąraše. 

 

Punkto redakcija nuo 2021 m. sausio 1 dienos 

10. Finansinių priemonių metinės kotiravimo Papildomajame prekybos sąraše įmokos 

10.1. Nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro: 

10.1.1. Fiksuota dalis   6 950 EUR (metams) 

10.1.2. Kintama dalis  

10.1.3. Kintamos dalies maksimalus 
dydis  

 0,002% (ketvirčiui) 

 4 262,50 EUR (ketvirčiui) 

Metinę kotiravimo Papildomajame prekybos sąraše įmoką sudaro fiksuota dalis, kurios dydis yra 6 950 

EUR, ir kintama dalis. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį ir 

sudaro 0,002% nuosavybės vertybinių popierių praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet 

ne daugiau kaip 4 262,50 EUR per ketvirtį. 
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Perkėlus nuosavybės vertybinius popierius iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą, 

metinė įmoka už nuosavybės vertybinių popierių kotiravimą Papildomajame prekybos sąraše 

nemokama, jeigu emitentas tais metais buvo sumokėjęs metinę įmoką už nuosavybės vertybinių 

popierių kotiravimą Oficialiajame prekybos sąraše. 

10.2. Kitų finansinių priemonių, kurios suteikia 
teisę įsigyti finansinių priemonių 
pasirašymo ar keitimo būdu, metinės 
kotiravimo Papildomajame prekybos sąraše 
įmokos dydis  

 6 950 EUR  

10.3. Depozitoriumo pakvitavimams dėl akcijų šios Įmokų mokėjimo tvarkos 10 punkto nuostatos taikomos 
mutatis mutandis. 

11. Finansinių priemonių išbraukimo iš Papildomojo prekybos sąrašo administravimo įmoka 

11.1. Finansinių priemonių išbraukimo iš 
prekybos sąrašo administravimo įmoka  

 1990 EUR 

12. Kitos finansinių priemonių administravimo Papildomajame prekybos sąraše įmokos 

12.1. Įmoka už emitento prekybos kodo keitimą 
emitento prašymu  

12.2. Įmoka už finansinių priemonių nominalios 
vertės keitimą  

 1000 EUR 

 

 500 EUR 

V SKIRSNIS 

SKOLOS VP PREKYBOS SĄRAŠO ĮMOKOS IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

13. Finansinių priemonių įtraukimo į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą įmokos  

13.1. Skolos vertybinių popierių įtraukimo 
įmokos dydis  

 3 000 EUR 

Bendrovių išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą 

įmokos dydis yra 3 000 EUR.  

Į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą įtraukiant skolos vertybinius popierius, išleistus bendrovės, 

kurios išleisti tokios pačios rūšies ir klasės skolos vertybiniai popieriai (įregistruoti tuo pačiu ISIN kodu) 

jau yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, įtraukimo į Skolos vertybinių popierių 

prekybos sąrašą įmokos dydis yra 500 EUR už kiekvieną papildomą skolos vertybinių popierių emisiją. 

13.2. Pagal programą išleistų skolos vertybinių 
popierių įtraukimo įmokos dydis  

 6 500 EUR 

Bendrovių pagal programą išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į Skolos vertybinių popierių 

prekybos sąrašą įmokos dydis yra 6 500 EUR. Jeigu į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą 

bendrovė yra įtraukusi daugiau kaip 3 (tris) skolos vertybinių popierių emisijas pagal tą pačią programą, 

tai įtraukimo į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą įmoka už kiekvieną kitą emisiją, pradedant 

nuo 4 (ketvirtos), yra 1000 EUR.  

Bendrovių pagal programą išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į Skolos vertybinių popierių 

prekybos sąrašą įmoka emitento pasirinkimu gali būti mokama už kiekvieną išleistą tos pačios 

programos skolos vertybinių popierių emisiją pagal šios Įmokų mokėjimo tvarkos 13.1 punktą.  
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13.3. Lietuvos Respublikos, savivaldybės, kitos 
valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios 
institucijos, taip pat visuomeninės 
tarptautinės organizacijos išleistų skolos 
vertybinių popierių įtraukimo įmokos dydis 

 0,01% nominalios emisijos vertės (ne 

 daugiau kaip 1300 EUR) 

Lietuvos Respublikos, savivaldybės, kitos valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios institucijos, taip 

pat visuomeninės tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į Skolos 

vertybinių popierių prekybos sąrašą įmokos dydis yra 0,01% nominalios emisijos vertės (ne daugiau 

kaip 1300 EUR). 

13.4. Su finansinėmis priemonėmis susietų skolos vertybinių popierių įtraukimo įmokos dydžiai yra: 

13.4.1. Jeigu bendrovė yra įtraukusi iki 
dešimties su finansinėmis priemonėmis susietų 
skolos vertybinių popierių emisijų, už 
kiekvieną emisiją 

 150 EUR 

13.4.2. Jeigu bendrovė yra įtraukusi nuo 
vienuolikos iki penkiasdešimties su 
finansinėmis priemonėmis susietų skolos 
vertybinių popierių emisijų, už kiekvieną 
emisiją 

 100 EUR 

13.4.3. Jeigu bendrovė yra įtraukusi nuo 
penkiasdešimt vienos iki vieno šimto su 
finansinėmis priemonėmis susietų skolos 
vertybinių popierių emisijų, už kiekvieną 
emisiją 

 60 EUR 

13.4.4. Jeigu bendrovė yra įtraukusi vieną 
šimtą vieną ir daugiau su finansinėmis 
priemonėmis susietų skolos vertybinių 
popierių emisijų, už kiekvieną emisiją 

 30 EUR 

14. Finansinių priemonių metinės kotiravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše įmokos 

14.1. Metinę skolos vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro: 

14.1.1. jeigu skolos vertybinių popierių 
nominali emisijos vertė yra mažesnė ar lygi 10 
milijonų EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

 

14.1.2. jeigu skolos vertybinių popierių 
nominali emisijos vertė yra didesnė nei 10 
milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 50 milijonų 
EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 

14.1.3. jeigu skolos vertybinių popierių 
nominali emisijos vertė yra didesnė nei 50 

  

 

 2 200 EUR (metams) 

 

 

  

 2 200 EUR (metams) 

 0,00125% nominalios emisijos vertės, 

 viršijančios 10 milijonų EUR (ketvirčiui) 

 

 

 

 4 200 EUR (metams) 
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milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 100 milijonų 
EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 

14.1.4. jeigu skolos vertybinių popierių 
nominali emisijos vertė yra didesnė nei 100 
milijonų EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 0,00025% nominalios emisijos vertės, 

 viršijančios 50 milijonų EUR (ketvirčiui) 

 

 

 4 700 EUR (metams) 

 0,000025% nominalios emisijos vertės, 

 viršijančios 100 milijonų EUR (ketvirčiui) 

Metinę bendrovių išleistų skolos vertybinių popierių, kurių terminas yra ilgesnis nei vieneri metai arba 

terminas nenurodytas, kotiravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše įmoką kiekvienai emisijai 

sudaro fiksuota dalis ir kintama dalis. Fiksuota įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama lygiomis dalimis 

kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama kiekvieną 

kalendorinių metų ketvirtį. 

Jeigu skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra mažesnė ar lygi 10 milijonų EUR, kotiravimo 

Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 2 200 EUR už kiekvieną 

emisiją. Šiuo atveju kintama įmokos dalis nėra mokama.  

Jeigu skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 10 milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 

50 milijonų EUR, kotiravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis 

metams yra 2 200 EUR. Kintama įmokos dalis ketvirčiui yra 0,00125% nuo skolos vertybinių popierių 

nominalios emisijos vertės, viršijančios 10 milijonų EUR. 

Jeigu skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 50 milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 

100 milijonų EUR, kotiravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis 

metams yra 4 200 EUR. Kintama įmokos dalis ketvirčiui yra 0,00025% nuo skolos vertybinių popierių 

nominalios emisijos vertės, viršijančios 50 milijonų EUR. 

Jeigu skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 100 milijonų EUR, kotiravimo Skolos 

vertybinių popierių prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 4 700 EUR. Kintama įmokos 

dalis ketvirčiui yra 0,000025% nuo skolos vertybinių popierių nominalios emisijos vertės, viršijančios 100 

milijonų EUR. 

Metinė skolos vertybinių popierių, kurių terminas yra ne ilgesnis nei vieneri metai, kotiravimo Skolos 

vertybinių popierių prekybos sąraše įmoka yra 0 EUR. 

 

14.2. Metinės su finansinėmis priemonėmis 

susietų skolos vertybinių popierių 

kotiravimo Skolos vertybinių popierių 

prekybos sąraše įmokos dydis 

100 EUR  

 

14.3. Lietuvos Respublikos, savivaldybės, kitos 

valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios 

institucijos, taip pat visuomeninės 

tarptautinės organizacijos išleistų skolos 

vertybinių popierių metinės kotiravimo 

įmokos dydis 

 1 158 EUR  

Metinės Lietuvos Respublikos, savivaldybės, kitos valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios 

institucijos, taip pat visuomeninės tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių 

kotiravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše įmokos dydis yra 1 158 EUR. Metinė įmoka už 
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Lietuvos Respublikos, savivaldybės, kitos valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios institucijos, taip 

pat visuomeninės tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių, kurių terminas ne 

ilgesnis kaip 1 metai, kotiravimą Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše nemokama. 

15. Skolos vertybinių popierių išbraukimo iš Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašo 

administravimo įmoka 

15.1. Skolos vertybinių popierių išbraukimo iš 

prekybos sąrašo administravimo įmoka  

 1000 EUR 

Skolos vertybinių popierių išbraukimo iš Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašo įmoka mokama 

tuo atveju, jei skolos vertybiniai išperkami ankščiau numatyto termino. Ši įmoka netaikoma Lietuvos 

Respublikos, savivaldybės, kitos valstybės, jos regioninės ar vietinės valdžios institucijos, taip pat 

visuomeninės tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių išbraukimui. 

16. Kitos finansinių priemonių administravimo Skolos vertybinių popierių prekybos sąraše įmokos 

16.1. Įmoka už emitento prekybos kodo keitimą 

emitento prašymu  

16.2. Įmoka už finansinių priemonių nominalios 

vertės keitimą  

 1000 EUR 

 

 500 EUR 

16.3. Įmoka už skolos vertybinių popierių 

išpirkimo datos keitimą 

16.4. Įmoka už skolos vertybinių popierių 

emisijos dydžio mažinimą 

 1000 EUR 

 

500 EUR 

VI SKIRSNIS 

FONDŲ PREKYBOS SĄRAŠO ĮMOKOS IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

17. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų įtraukimo į Fondų prekybos 

sąrašą įmokos  

17.1. Kolektyvinio investavimo subjekto 

investicinių vienetų ar akcijų įtraukimo 

įmokos dydis už pirmą emisiją 

2000 EUR 

Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų įtraukimo į Fondų prekybos sąrašą 

įmokos dydis pirmai emisijai yra 2000 EUR.  

17.2. Kolektyvinio investavimo subjekto 

investicinių vienetų ar akcijų įtraukimo 

įmokos dydis už antrą (ir kiekvieną 

papildomą) emisiją 

 1000 EUR 

Už kiekvieną papildomą kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų emisijos 

(pradedant nuo antros) įtraukimą į Fondų prekybos sąrašą įmokos dydis yra 1000 EUR. 
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18. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų metinės kotiravimo Fondų 

prekybos sąraše įmokos  

18.1. jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra 

mažesnė ar lygi 10 milijonų EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

 

18.2. jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra 

didesnė nei 10 milijonų EUR, bet mažesnė ar 

lygi 50 milijonų: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 

18.3. jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra 

didesnė nei 50 milijonų EUR, bet mažesnė ar 

lygi 100 milijonų EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 

18.4. jeigu grynųjų aktyvų vertė yra didesnė 

nei 100 milijonų EUR: 

(i) Fiksuota dalis 

(ii) Kintama dalis 

 

 

1 500 EUR (metams) 

 

 

 

 

1 500 EUR (metams) 

 0,00075% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, 

  viršijančios 10 milijonų EUR (ketvirčiui) 

 

 

2 700 EUR (metams) 

 0,00025% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, 

 viršijančios 50 milijonų EUR (ketvirčiui) 

 

 

3 200 EUR (metams) 

 0,00005% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, 

 viršijančios 100 milijonų EUR (ketvirčiui) 

 

Metinę kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų kotiravimo įmoką sudaro 

fiksuota dalis ir kintama dalis. Fiksuota įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama lygiomis dalimis 

kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Kintama įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama kiekvieną 

kalendorinių metų ketvirtį (skaičiavimams naudojama praėjusio ketvirčio paskutinės dienos grynųjų 

aktyvų vertė). 

Jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra mažesnė ar lygi 10 milijonų, kotiravimo Fondų prekybos sąraše 

fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 1 500 EUR už kiekvieną emisiją. Šiuo atveju kintama įmokos 

dalis nėra mokama. 

Jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra didesnė nei 10 milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 50 milijonų 

EUR, kotiravimo Fondų prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 1 500 EUR už 

kiekvieną emisiją. Kintama įmokos dalis ketvirčiui yra 0,00075% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, 

viršijančios 10 milijonų EUR. 

Jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra didesnė nei 50 milijonų EUR, bet mažesnė ar lygi 100 milijonų 

EUR, kotiravimo Fondų prekybos sąraše fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 2 700 EUR už 

kiekvieną emisiją. Kintama įmokos dalis ketvirčiui yra 0,00025% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, 

viršijančios 50 milijonų EUR. 

Jeigu fondo grynųjų aktyvų vertė yra didesnė nei 100 milijonų EUR, kotiravimo Fondų prekybos sąraše 

fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 3 200 EUR už kiekvieną emisiją. Kintama įmokos dalis 

ketvirčiui yra 0,00005% nuo fondo grynųjų aktyvų vertės, viršijančios 100 milijonų EUR. 
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19. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų išbraukimo iš Fondų prekybos 

sąrašo administravimo įmoka 

19.1. Kolektyvinio investavimo subjekto 

investicinių vienetų ar akcijų išbraukimo iš 

prekybos sąrašo administravimo įmoka  

 500 EUR 

20. Kitos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų administravimo Fondų 

prekybos sąraše įmokos 

20.1.Įmoka už emitento prekybos kodo keitimą 

emitento prašymu  

20.2. Įmoka už emisijos dydžio keitimą  

 1000 EUR 

 

500 EUR 

20.3. Vienkartinė prisijungimo prie Informacijos 

atskleidimo sistemos įmoka  

 1000 EUR 

 

Vienkartinė kolektyvinio investavimo subjekto, skelbiančio informaciją per Nasdaq Vilnius, 

prisijungimo prie Informacijos atskleidimo sistemos įmoka yra 1000 EUR. 

20.4. Metinė Informacijos atskleidimo sistemos 

administravimo įmoka  

500 EUR 

Kolektyvinio investavimo subjekto, skelbiančio informaciją per Nasdaq Vilnius, metinė Informacijos 

atskleidimo sistemos administravimo įmoka yra 500 EUR. 

 
___________ 


