VIDAUS NAUDOJIMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2018 m. sausio 2 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

Pagrindinė Bendrovės akcininkė „Lietuvos energija“, UAB,
valdanti 94,98 proc. Bendrovės akcijų, valdo 100 proc.
sandorio šalies – Energijos tiekimas, UAB 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)

Energijos tiekimas, UAB pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio
asmens kodas 302449388, registruotos buveinės adresas
P. Lukšio g. 1, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus kaip nepriklausomas
tiekėjas ir kaip balansavimo energijos tiekėjas.

Sandorio data ir vertė

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdyto viešojo pirkimo
rezultatais bei Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m.
gruodžio 28 d. sudarė sutartį su Energijos tiekimas, UAB
dėl elektros energijos su balansavimo paslaugų. Sutartis
įsigalioja ir yra taikoma Sutarties šalių santykiams pagal
šią Sutartį nuo 2019 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2019 m.
gruodžio 31 d. Bendra sutarties vertė (kaina) 48.763.000,00 EUR be PVM.

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

Pirkimas buvo atliktas laikantis privalomų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, nebuvo
nustatyta viešų ir privačių interesų kolizija tarp pirkimo
užsakovų, ekspertų, viešųjų pirkimų komisijos narių ir
pirkimo dalyvių. Pirkimo procedūros buvo vykdomos
skaidriai,
užtikrinant
teisės
aktuose
įtvirtintų
lygiateisiškumo,
nediskriminavimo,
proporcingumo,
skaidrumo ir kitų principų laikymąsi. Sutartis su Energijos
tiekimas, UAB sudaroma rinkos sąlygomis ir yra sąžininga
bei pagrįsta Bendrovės akcininkų, kurie nėra sandorio
šalis, atžvilgiu.
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