AB „Energijos skirstymo operatorius“

2019 m. gegužės 30 d.

Akcininkų dėmesiui
DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi,
informuojame apie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) sudarytą sandorį
su susijusia šalimi:
Kaip Bendrovė yra susijusi
su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra UAB Verslo aptarnavimo centro akcininkė,
valdanti 22,25 proc. akcijų.

Susijusios šalies duomenys
(juridinio asmens
pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinė, registras,
kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie šį asmenį;
fizinio asmens vardas,
pavardė, adresas
korespondencijai)

UAB Verslo aptarnavimo centras pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas
303359627, PVM mokėtojo kodas LT100008782016,
buveinės adresas P. Lukšio 5B, Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ
Registrų centre.

Sandorio data ir vertė

2019 m. gegužės 30 d. Bendrovė pasirašė papildomą
susitarimą prie buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų,
žmogiškųjų išteklių administravimo, klientų aptarnavimo ir
teisinių paslaugų teikimo sutarties (toliau – Susitarimas)
su UAB Verslo aptarnavimo centru dėl komunikacijos
paslaugų įsigijimo.
Bendra (maksimali) Susitarimo vertė nenumatyta,
paslaugos perkamos ir už jas sumokama pagal nustatytą
mėnesinį komunikacijos paslaugų įkainį.

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

Bendrovės valdyba 2019 m. balandžio 1 d. pritarė
Susitarimo sudarymui ir priėmė sprendimą kreiptis į
„Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos Audito
komitetą bei Bendrovės Stebėtojų tarybą dėl nuomonės
pateikimo. „Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų tarybos
Audito komitetas, išanalizavęs Bendrovės pateiktą
informaciją svarstomu klausimu, 2019 m. balandžio 12 d.
vykusiame posėdyje pateikė nuomonę Bendrovei dėl šio
Susitarimo sudarymo. Nustatyta, kad komunikacijos
paslaugoms taikytinos maržos yra „ištiestos rankos“1
principą atitinkančiame intervale, todėl Audito komiteto
nuomone, nėra pagrindo manyti, jog planuojamas
sudaryti Susitarimas dėl komunikacijos paslaugų teikimo

Principas, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos, įvertinus visas reikšmingą poveikį kainai
turinčias sandorio sąlygas, neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o pelnas, uždirbtas arba pajamos,
gautos atlikus kontroliuojamuosius sandorius, neturi skirtis nuo pelno, kuris būtų uždirbtas, arba pajamų,
kurios būtų gautos, atlikus sandorį tikrąja rinkos kaina.
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būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų
nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie
nėra planuojamo sudaryti sandorio šalis, atžvilgiu. 2019
m. balandžio 26 d. Bendrovės Stebėtojų taryba pritarė
Sutarties sudarymui.

