
 

ASMENS / GRUPĖS* 

PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ ĮGIJIMĄ / NETEKIMĄ* 

 

1. AB „INTER RAO Lietuva“, kodas 126119913, adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos 

Respublika________________________________________________________ 

(emitento pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybė) 

 

2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažymėti tinkamą priežastį): 

 

Emitento AB „INTER RAO Lietuva“ akcijų įsigijimas reguliuojamoje rinkoje; 

balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį) 

 

  

vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą  

suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas ar netekimas 

(pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį) 

 

  

įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį) 

 

3. Jonas Garbaravičius______________________________________________________________  

(balsavimo teises įgijusio ar jų netekusio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens 

pavadinimas) 

 

4. _____________________________________________________________________________ 

(akcininko vardas ir pavardė arba pavadinimas, jei tai ne 3 punkte nurodytas asmuo)   

 

5. Sandorio data (įrašyti) ir 

 

    deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi)   

 

6. Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti) 

 

7. Pateikiami duomenys  

 

 

Akcijų suteikiamos balsavimo teisės 

akcijų klasė, 

ISIN kodas 

iki balsavimo 

teisių įgijimo ar 

netekimo turėtų 

akcijų ir 

balsavimo teisių 

kiekis** 

turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis deklaruojamos 

ribos peržengimo dieną 

 

 

akcij

ų 

kieki

s 

(vnt.) 

balsavimo 

teisių 

kiekis 

(vnt.) 

akcijų 

kiekis 

(vnt.) 

balsavimo teisių kiekis 

(vnt.) 

balsavimo teisių kiekis 

(%) 

   tiesiogiai tiesiogiai netiesiogiai tiesiogiai netiesiogiai 

2013 m. gruodžio 20 d. 

30 % 



AB „INTER 

RAO Lietuva“ 

PVA (VP ISIN 

kodas 

LT0000128621

) 

5 999 

546 

5 999 546 50 421 50 421 5 952 050 0,25 29,76 

  Iš viso 

(A) 

50 421 50 421 5 952 050 0,25% 29,76% 

 

 

Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui 

pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų 

vertybinių 

popierių 

pavadinimas  

vertybinių 

popierių 

galiojimo 

terminas  

vertybinių 

popierių 

suteikiamų teisių 

konvertavimo ir 

(arba) 

pasinaudojimo 

jomis datos 

balsavimo teisių 

kiekis, kuris būtų 

įgyjamas 

pasinaudojus 

vertybinių 

popierių 

suteikiamomis 

teisėmis (vnt.) 

balsavimo teisių 

kiekis, kuris būtų 

įgyjamas 

pasinaudojus 

vertybinių 

popierių 

suteikiamomis 

teisėmis (%) 

     

     

  Iš viso (B)   

 

 

Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B) 

 balsavimo teisių kiekis (vnt.) balsavimo teisių kiekis (%)  

Iš viso 6 002 471 30,01  

 

8._____________________________________________________________________________. 

(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teisės ir (arba) vertybiniai 

popieriai, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę 

įgyti jau išleistų emitento akcijų, seka (pildoma, jei yra) 

 

9. Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: įgaliotiniui ____________________________ įgaliojimu  

(įgaliotinio vardas ir pavardė) 

suteikta teisė balsuoti savo nuožiūra ______________________ pasibaigia _________________. 

(balsavimo teisių kiekis, vnt., %)                   (data) 

 

10. Netiesiogiai turimų balsavimo teisių detalizavimas.__________________________________ 

(papildoma informacija) 

 

Asmens vardas, pavardė ir kiti duomenys 

turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis 

deklaruojamos ribos peržengimo dieną 

 

 akcijų balsavimo balsavimo 



kiekis (vnt.) teisių kiekis 

(vnt.) 

teisių kiekis 

(%) 

 tiesiogiai tiesiogiai tiesiogiai 

Pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. turimi balsai (Jono Garbaravičiaus 

kontroliuojamos įmonės turimi balsai) 

JG Investment Management UAB, juridinio 

asmens kodas 303049386, adresas A. Tumėno g. 

4-38, Vilnius, Lietuvos Respublika 

96 620 96 620 0,48 

Pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d. turimi balsai (kitų emitento vadovų turimi balsai) 

Vilma Jūratė Balčiūnienė (emitento generalinio 

direktoriaus sutuoktinė) 

20 000 20 000 0,1 

Vidas Čebatariūnas (emitento valdybos narys) 35 430 35 430 0,18 

Pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. (Garbaravičių šeimos netiesiogiai 

kontroliuojamos įmonės turimi balsai) 

UAB Scaent Baltic, kodas 300661378, Jogailos g. 

9, Vilnius, Lietuvos Respublika 
5 800 000 5 800 000 29 

 

Papildomai, pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 2 p. (susitarimas dėl ilgalaikės 

bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo), aukščiau nurodyti asmenys netiesiogiai turi RAO 

Nordic Oy, kodas  1784937-7, adresas Tammasaarenkatu 1, FIN-00180, Helsinkis, Suomijos 

Respublika, tiesiogiai turimus balsus, kadangi UAB „Scaent Baltic“ yra sudariusi susitarimą dėl 

ilgalaikės emitento valdymo politikos su RAO Nordic Oy: 

 

 

turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis 

deklaruojamos ribos peržengimo dieną 

 

 
akcijų 

kiekis (vnt.) 

balsavimo teisių 

kiekis (vnt.) 

balsavimo 

teisių kiekis 

(%) 

 tiesiogiai tiesiogiai tiesiogiai 

RAO Nordic Oy, kodas  1784937-7, adresas 

Tammasaarenkatu 1, FIN-00180, Helsinkis, 

Suomijos Respublika 

10 200 000 10 200 000 51  

 

 

 

 

 

 

* Nereikalinga išbraukti. 

** Nurodomi bendri (tiesiogiai ir netiesiogiai) turėti akcijų ir balsavimo teisių kiekiai. 

 

__________________ 

 


