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> Bendrovės akcijų perleidimas be notarinės formos
Audrius Biguzas, Rödl & Partner Vilnius

Trumpai:
> Nuo 2015 m. sausio 1 d. perkant ar parduodant
daugiau nei 25 % įmonės akcijų, pirkimo–
pardavimo sandoriai turės būti sudaromi notarine
forma. Tačiau yra numatyta labai svarbi išimtis, kuri leis išvengti sandorių tvirtinimo notarine tvarka, kai akcijų tvarkymas bus perduotas akcijų asmeninių vertybinių popierių
sąskaitų tvarkytojui (finansų įstaigai).
> Priklausomai nuo sandorio apimties, tiek laiko,
tiek išlaidų atžvilgiu bus naudingiau perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą nepriklausomai finansų įstaigai nei sudaryti
sandorius notarine tvarka.

Kas buvo pakeista?
2015 m. pradžioje įsigaliojusi naujoji Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 1.74 straipsnio redakcija numato, kad
perkant ar parduodant 25 ar daugiau procentų ribotos
atsakomybės akcinės bendrovės (Uždarosios akcinės bendrovės arba Akcinės bendrovės) akcijų bus reikalinga sandorius sudaryti notarine forma.
Ši taisyklė bus taikoma ir tuo atveju, kai bendras parduodamų akcijų paketas bus mažesnis negu 25 procentai,
tačiau akcijų pardavimo kaina didesnė negu 14.500 EUR.
Po pakeitimų, ribotos atsakomybės akcinės bendrovėms
vienareikšmiškai bus užkrauta papildoma finansinė našta.
Sudarant akcijų pirkimo–pardavimo sandorius notarine
forma bus neišvengiama notaro imamo atlygio už notarinių veiksmų atlikimą. Šiuo metu galiojantis nustatytas

notaro įkainis sudaro 0,4 – 0,5 procentus nuo perleidžiamų vertybinių popierių pardavimo sumos.
Išimtis: Akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo perdavimas
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 straipsnis numato svarbią išimtį, kuri leis išvengti būtinybės sandorius
sudaryti notarine tvarka. Taigi, tais atvejais, kai akcinių
bendrovių akcininkų asmenines vertybinių popierių
sąskaitas tvarkys ne pati akcinė bendrovė, bet, pavyzdžiui, nepriklausoma finansų įstaiga, notarinė
sandorių forma nebus privaloma.
Uždaroji akcinė bendrovė arba akcinė bendrovė su pasirinkta finansų įstaiga turėtų sudaryti vertybinių popierių
sąskaitos tvarkymo sutartį.
Finansų įstaigoms keliami aukšti patikimumo standartai ir
jų veiklą prižiūri atitinkamos valstybės institucijos. Ši kontrolė užtikrina būtinos notarinės tvarkos tikslų įgyvendinimą
ir užtikrina nešališkumo, objektyvumo ir akcijų „judėjimo“
skaidrumo principų laikymąsi.
Kiekviena bendrovė turėtų įsivertinti, kokių veiksmų ėmimasis būtų finansiškai naudingesnis, sudarant akcijų pirkimo–pardavimo sandorius.
Žemiau pateikiame pavyzdžius, leisiančius tiksliau įvertinti
situaciją:
Įkainiai
Notaro įkainiai,
tvirtinant vertybinių popierių
pirkimo – pardavimo sandorius

Preliminarūs
akcijų asmeninių vertybinių

0,4 – 0,5 % nuo
perleidžiamų
vertybinių popierių
pardavimo
sumos, bet ne
mažiau
kaip
14,48 EUR (50
LTL).
Kiekvienas akcijų
asmeninių vertybinių popierių

Apskaičiavimo
pavyzdys
Parduodamos
868.860
EUR
(3.000.000 LTL)
vertės
akcijos.
Išlaidos notarui
sieks 4.344 EUR
(15.000 LTL).
Akcijų asmeninių
vertybinių popierių sąskaitų tvar-
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popierių sąskaitų
tvarkytojo
įkainiai

sąskaitų tvarkytojas
nustato
individualius
teikiamų
paslaugų įkainius
vertybinių popierių
saugojimui,
pirkimui–
pardavimui ir kitų
paslaugų
teikimui.
Vertinant vertybinių
popierių
saugojimo mėnesinį ar kito fiksuoto
laikotarpio
mokestį, atsižvelgiama į akcininkų
skaičių, vertybinių
popierių apyvartumą ir kitus
aspektus.
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kytojo „X“ komisinis mokestis už
akcijų pirkimo–
pardavimo
veiksmą – 0,05
% nuo sandorio
vertės. Parduodant
868.860
EUR (3.000.000
LTL) vertės akcijas
išlaidos sieks 434
EUR (1.500 LTL).
Sąskaitų tvarkytojo „X“ metinis
vertybinių popierių
saugojimo
mokestis
–
0,01%, bet ne
mažiau kaip 1
EUR nuo kiekvienos emisijos. Nuo
868.860
EUR
(3.000.000 LTL)
vertės akcijų – 87
EUR (300 LTL).

Įkainiai už akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo perdavimą yra akivaizdžiai mažesni nei
atitinkamų notaro paslaugų įkainiai, išskyrus tuos
atvejus, kai yra sudaromi mažos nominalios vertės
akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai. Todėl išlaidų
atžvilgiu bus vienareikšmiškai naudingiau perduoti akcijų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui nei sandorį sudaryti notarine
tvarka.

Diskutuotini klausimai
Įmonių susijungimų ir įsigijimų (M & A) sandoriuose besispecializuojantys advokatai Lietuvoje kelia diskusijas, kad
akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai galėtų būti skirstomi į
faktinę akcijų pirkimo–pardavimo sutartį („Master Agreement“) ir vadinamą „Akcijų perleidimo sertifikatą“, nes
dažnai sudėtingų sandorių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys apima daug procesų ir jie sudaromi tik anglų kalba.
Laiko ir išlaidų atžvilgiu tik nedaugelis sandorius vykdančių
advokatų derins tokių sutarčių sudarymą su notaru. Tokio
skirstymo atveju tik „Akcijų perleidimo sertifikatas“ –
sutarties dalis, kuria yra perleidžiama nuosavybės teisė į
akcijas – turėtų būti tvirtinamas notaro.
Didžiausia problema tokiu atveju būtų ta, kad Akcijų perleidimo sertifikate turėtų būti pateikta nuoroda į faktinę
akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kuri sudaroma anglų
kalba, jeigu viena iš šalių yra užsienio valstybės atstovė,
tačiau dauguma notarų sunkiai pritartų tokios nuorodos
pateikimui. Todėl manome, jog bendrovių akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo perdavimas
nepriklausomai finansų įstaigai galėtų padėti išvengti galimų rizikų ir nepatogumų.
Daugiau informacijos:

Audrius Biguzas
Advokatas
Tel.: + 370 (5) 212 35 90
El. paštas: audrius.biguzas@roedl.pro
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„ Each and every person counts“ – to the Castellers and to us.

„Many factors make Lithuania an attractive market especially today. With thorough knowledge of the local conditions, our specialists advise you in the planned market entry
or expansion of your presence.“

Human towers symbolise in a unique way the Rödl & Partner corporate
culture. They personify our philosophy of solidarity, balance, courage and
team spirit. They stand for the growth that is based on own resources, the
growth which has made Rödl & Partner the company we are today.

Rödl & Partner

„Only the perfect interplay of our teams – consisting of a base, individual Castell levels and
of course the ones who venture up to the top – make joint success possible.“
Castellers de Barcelona
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Už turinį atsakingas asmuo:
Audrius Biguzas – audrius.biguzas@roedl.pro

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (strength, equilibrium, valour and common
sense) is the Catalan motto of all Castellers, describing their fundamental
values very accurately. It is to our liking and also reflects our mentality.
Therefore Rödl & Partner embarked on a collaborative journey with the
representatives of this long-standing tradition of human towers – Castellers
de Barcelona – in May 2011. The association from Barcelona stands,
among many other things, for this intangible cultural heritage.

This Newsletter offers non-binding information and is intended for general information purposes only. It is not intended as legal, tax or business administration advice and cannot be
relied upon as individual advice. When compiling this Newsletter and the information included herein, Rödl & Partner used every endeavour to observe due diligence as best as possible, nevertheless Rödl & Partner cannot be held liable for the correctness, up-to-date content or completeness of the presented information.
The information included herein does not relate to any specific case of an individual or a legal
entity, therefore, it is advised that professional advice on individual cases is always sought.
Rödl & Partner assumes no responsibility for decisions made by the reader based on this
Newsletter. Should you have further questions please contact Rödl & Partner contact persons.
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