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NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių 
valdymo kodeksas 

Preambul÷ 

 
Visuotinai priimtos ir vieningos bendrov÷s valdymo (arba bendrov÷s valdymo sistemos) sąvokos 
n÷ra. Šio dokumento kontekste bendrov÷s valdymas (arba bendrov÷s valdymo sistema) tur÷tų būti 
suprantamas kaip sistema, per kurią bendrov÷ yra valdoma ir kontroliuojama. Bendrov÷s valdymas 
apima santykius tarp bendrov÷s valdymo ir priežiūros organų, bendrov÷s akcininkų bei interesų 
tur÷tojų. 
 
Bendrov÷s valdymas daro poveikį bendrov÷s veiklai ir bendrov÷s geb÷jimui pritraukti kapitalo, 
reikalingo bendrov÷s ekonominiam augimui, kadangi nuo bendrov÷s valdymo kokyb÷s priklauso 
investuotojų ir akcininkų pasitik÷jimas bendrove. Tod÷l tinkamas bendrov÷s valdymas yra esminis 
dalykas, siekiant pritraukti tiek vietines, tiek užsienio investicijas, išlaikyti investuotojų pasitik÷jimą 
bendrove, didinti bendrov÷s konkurencingumą. Vienas iš būdų paskatinti ir pagreitinti tinkamo 
bendrovių valdymo atsiradimą bei tobul÷jimą Lietuvoje – supažindinti bendroves su standartais, 
pagrįstais geros bendrovių valdymo praktikos analize. 
 
Šie standartai aktualūs įvairių rūšių įmon÷ms, tačiau ypatingą svarbą jie turi akcin÷ms bendrov÷ms, 
nes būtent akcin÷se bendrov÷se yra didžiausias atotrūkis tarp bendrov÷s savininkų (akcininkų) ir 
kasdienio bendrov÷s valdymo, o tai sudaro pagrindą atsirasti su bendrov÷s valdymu susijusiems 
interesų konfliktams. 
 
Pažym÷tina, kad apie poreikį gerinti bendrovių valdymą pastaraisiais metais yra aktyviai 
diskutuojama tiek Europos Sąjungos, tiek pasauliniu mastu. Europos Komisija savo 2003 m. 
geguž÷s 21 d. pranešime „D÷l bendrovių teis÷s modernizavimo ir bendrovių valdymo vystymo 
Europos Sąjungoje“ pristat÷ siūlomą veiksmų planą bendrovių valdymo tobulinimui bei pabr÷ž÷, 
kad geras bendrovių valdymas paskatins verslo efektyvumą ir konkurencingumą, sustiprins 
akcininkų interesų apsaugą, kartu atstatydamas investuotojų pasitik÷jimą bendrov÷mis. Viena 
efektyviausių ir populiariausių priemonių, teigiamai veikiančių bendrovių valdymą, yra laikomi 
bendrovių valdymo kodeksai (angl. corporate governance codes). Europos Komisijos duomenimis, 
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per pastaruosius dešimt metų Europoje buvo priimta maždaug 40 tokių kodeksų. Paprastai 
bendrovių valdymo kodeksus rengia vertybinių popierių biržos, o kodeksai taikomi tose biržose 
listinguojamoms bendrov÷ms. 
 
D÷l šių priežasčių NASDAQ OMX Vilnius ÷m÷si iniciatyvos kodifikuoti tinkamo bendrovių 
valdymo principus bei standartus ir pasiūlyti NASDAQ OMX Vilnius listinguojamoms bendrov÷ms 
palaipsniui imti taikyti šiuos principus bei standartus savo veikloje. Šie principai ir standartai 
reguliuoja sritis, susijusias su akcininkų interesų apsauga, tinkama pusiausvyra bei funkcijų 
paskirstymu tarp bendrov÷s organų, informacijos apie bendrovę tinkamu atskleidimu. Rengiant 
NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą (toliau – kodeksas), buvo 
vadovaujamasi analogiškais kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų kodeksais, standartais bei 
principais, kurių pagrindin÷s id÷jos ir kryptys atspind÷tos Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros 
organizacijos (EBPO) išd÷stytuose „Bendrovių valdymo principuose“ (“OECD Principles of 
Corporate Governance”). Be to, buvo atsižvelgta į pamin÷tame Europos Komisijos pranešime „D÷l 
bendrovių teis÷s modernizavimo ir bendrovių valdymo vystymo Europos Sąjungoje“ išd÷stytą 
veiksmų planą ir jį įgyvendinant priimtus dokumentus. Į kodeksą yra perkeltos 2004 m. gruodžio 14 
d. Europos Komisijos rekomendacijos 2004/913/EB d÷l atitinkamos bendrovių, kurių vertybiniai 
popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos, 2005 m. vasario 15 
d. Europos Komisijos rekomendacijos 2005/162/EB d÷l bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba steb÷tojų tarybos narių vaidmens ir d÷l 
(steb÷tojų) tarybos komitetų nuostatos ir 2009 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos 
rekomendacija, kuria papildomos rekomendacijos 2004/913/EB ir 2005/162/EB d÷l bendrovių, 
kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos. 
 
Svarbiausi šio kodekso tikslai yra šie: 
 
• rekomenduoti listinguojamoms bendrov÷ms, kokiais pagrindiniais principais reik÷tų vadovautis, 

kad jų valdymo ir veiklos skaidrumą vienodai suprastų ne tik vietiniai, bet ir užsienio 
investuotojai; 

• skatinti listinguojamas bendroves tobulinti valdymo sistemą ir informacijos apie jų veiklą 
atskleidimą; 

• skatinti listinguojamas bendroves užtikrinti valdymo kokybę kaip priemonę bendrov÷s veiklos 
rezultatams gerinti; 

• propaguoti listinguojamų bendrovių veiklą tarptautiniu mastu, didinti vietinių ir užsienio 
investuotojų, kitų interesų tur÷tojų pasitik÷jimą bendrov÷mis ir jų valdymo sistema; 

• propaguoti NASDAQ OMX Vilnius veiklą tarptautiniu mastu, didinti vietinių ir užsienio 
investuotojų pasitik÷jimą Lietuvos vertybinių popierių rinka. 

 
Pažym÷tina, kad Lietuvos Respublikos teis÷s aktai jau dabar įtvirtina daugelį svarbių tinkamo 
bendrovių valdymo principų. Nemažai Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo, Vertybinių 
popierių įstatymo, Finansinių priemonių rinkų įstatymo ir kitų teis÷s aktų normų yra skirtos 
akcininkų teisių apsaugai, bendrovių organų funkcijų, atskaitomyb÷s ir atsakomyb÷s 
reglamentavimui, bendrovių valdymo skaidrumui užtikrinti. Tod÷l šiame kodekse stengtasi 
nekartoti teis÷s aktų nuostatų, bet užpildyti esamas teisinio reguliavimo spragas bei tam tikrais 
atvejais rekomenduoti bendrov÷ms laikytis aukštesnių standartų, nei nustatyta teis÷s aktuose. 
Pabr÷žtina, kad šio kodekso nuostatos negali būti traktuojamos kaip pakeičiančios įstatymų ar kitų 
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teis÷s aktų nuostatas, tod÷l asmenys, kuriems yra skirtas šis kodeksas, jokiu būdu n÷ra atleidžiami 
nuo pareigos laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų. 
 
Šiame kodekse išd÷styti bendrovių valdymo principai, standartai bei jų įgyvendinimo metodai yra 
rekomendacinio pobūdžio. Bendrov÷s, laikydamosi šio kodekso, parodys akcininkams, 
investuotojams, kitiems rinkos dalyviams, plačiajai visuomenei, kad jų valdymas ir informacijos 
atskleidimo lygis atitinka visuotinai pripažintus standartus ir rekomendacijas. Bent kartą per metus 
kiekviena bendrov÷, kuriai taikytinas šis kodeksas, tur÷tų viešai paskelbti pranešimą apie bendrov÷s 
valdymą pagal šio kodekso nuostatas. Rekomenduojama, kad šis pranešimas būtų sudedamoji 
bendrov÷s metinio pranešimo dalis. Be kitų dalykų, šiame pranešime tur÷tų būti atskleista, kokių šio 
kodekso rekomendacijų n÷ra laikomasi ir d÷l kokių priežasčių. Tuo atveju, kai rekomendacijų 
reikalavimai yra tęstinio pobūdžio, privalu nurodyti ataskaitinio laikotarpio dalį, kurio metu į 
rekomendacijas atsižvelgta nebuvo. 
 
Šis kodeksas visų pirma taikytinas toms bendrov÷ms, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į 
NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį, Papildomąjį ar Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą. 
Tačiau į kitus prekybos sąrašus įtrauktų vertybinių popierių emitentai bei kitos bendrov÷s, kurių 
vertybiniais popieriais  leista prekiauti daugiašal÷se prekybos sistemose ar panašiuose segmentuose 
taip pat yra raginami laikytis šio kodekso. Siekdamos įgyvendinti šį kodeksą savo veikloje, 
bendrov÷s gali įtvirtinti atitinkamas nuostatas savo įstatuose arba patvirtinti bendrov÷s vidinius 
valdymo kodeksus, arba pasirinkti kitą priimtiną mechanizmą, skirtą kodekso įgyvendinimui 
užtikrinti. Pažym÷tina, kad kodekso rekomendacijos labiau pritaikytos toms bendrov÷ms, kurios 
įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Tačiau užsienyje įregistruotos bendrov÷s, kurių vertybiniai 
popieriai yra įtraukti į pirmiau min÷tus NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, taip pat tur÷tų 
atskleisti, kaip laikosi šio kodekso. Jeigu užsienyje įregistruota bendrov÷ laikosi kito bendrovių 
valdymo kodekso, kuris jai taikomas pagal jos nacionalinę teisę, toks paaiškinimas bus laikomas 
pakankamu pasiteisinimu d÷l šio kodekso nesilaikymo. 
 
Kadangi kodekso rekomendacijos yra parengtos atsižvelgiant į tarptautinę praktiką ir pritaikytos 
tiek bendrov÷ms, kurios yra įregistruotos Lietuvos Respublikoje, tiek toms, kurios įregistruotos 
užsienyje, tai šis kodeksas pasižymi aspektais, kurie yra būdingi tiek Lietuvos teisei, tiek užsienio 
šalių teisei. Tod÷l rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su 
Lietuvos Respublikos teise, netur÷tų būti taikomos bendrov÷ms, kurios įregistruotos užsienyje, o 
rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios išimtinai su užsienio teise, 
netur÷tų būti taikomos bendrov÷ms, kurios įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Pavyzdžiui, 
kodekso rekomendacijos numato, kad bendrov÷je gali būti sudaromas vienas kolegialus valdymo 
organas, kuris sudaromas iš vykdomųjų direktorių ir direktorių konsultantų. Tokioje bendrov÷je 
vykdomieji direktoriai vykdo valdymo funkcijas, o direktoriai konsultantai – priežiūros funkcijas. 
Pažym÷tina, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas tokios valdymo struktūros 
nenumato. Pagal Lietuvos teis÷s aktų reikalavimus, kolegialus valdymo organas (valdyba) visais 
atvejais turi būti sudarytas tik iš valdybos narių (kurie atitinka vykdomuosius direktorius), o 
kolegialus priežiūros organas (steb÷tojų tarybą) turi būti sudaryta tik iš steb÷tojų tarybos narių 
(kurie atitinka direktorius konsultantus). Taigi Lietuvoje įregistruotose bendrov÷se sudaroma 
valdyba iš esm÷s atlieka valdymo funkcijas, o steb÷tojų taryba – priežiūros funkcijas. Jeigu 
steb÷tojų taryba yra nesudaroma, valdybos nariai į vykdomuosius direktorius ir direktorius 
konsultantus neskirstomi. Atitinkamai kolegialaus valdymo organo nariai Lietuvoje negali būti 
komitetų nariais, taip pat komitetai negali būti atskaitingi kolegialiam valdymo organui. 
 



 4 

Kodekse įtvirtinti bendrovių valdymo principai, standartai, o juo labiau jų įgyvendinimo metodai 
n÷ra statiški ir nekintami. Jie evoliucionuoja bei tobul÷ja b÷gant laikui. Tod÷l šis kodeksas yra 
periodiškai peržiūrimas ir papildomas, atsižvelgiant į sukauptą kodekso taikymo praktiką, 
besikeičiančią teisinę, ekonominę, socialinę aplinką, geros bendrovių valdymo praktikos tobul÷jimą 
bei naujoves Lietuvoje ir užsienyje. 



 5 

Pagrindin÷s šio kodekso sąvokos 

 
 
1. Direktorius – tai bet kuris bendrov÷s valdymo arba priežiūros organo narys, taip pat bendrov÷s 
vadovas. 
 
2. Vykdomasis direktorius (Executive director)– tai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo 
kolegialaus organo narys, įtrauktas į kasdieninį bendrov÷s valdymą. Vykdomojo direktoriaus sąvoka 
šiame kodekse yra vartojama tais atvejais, kai bendrov÷je sudaromas tik vienas kolegialus organas. 
 
3. Direktorius konsultantas (Non - Executive director) – tai bet kuris visuotinio akcininkų 
susirinkimo renkamo kolegialaus organo narys, išskyrus vykdomąjį direktorių. Direktoriaus 
konsultanto sąvoka šiame kodekse yra vartojama tais atvejais, kai bendrov÷je sudaromas tik vienas 
kolegialus organas. 
 
4. Vyresnioji vadovyb÷ (Senior management) – bendrov÷s darbuotojai, turintys teisę duoti 
privalomus vykdyti nurodymus pavaldiems darbuotojams ir atsakingi už bendrov÷s kasdienin÷s 
veiklos valdymą, tokie kaip struktūrinių padalinių (filialų, departamentų ir pan.) vadovai. Asmenis, 
priklausančius vyresniajai vadovybei, tur÷tų nustatyti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas 
kolegialus organas. 
 
5. Kintamos atlyginimo dalys – remiantis veiklos rezultatais skiriamos direktorių atlyginimo dalys, 
įskaitant premijas.  
 
6. Išeitin÷s išmokos – bet kokios išmokos, susietos su vykdomųjų arba generalinių direktorių darbo 
sutarties nutraukimu pirma laiko, įskaitant išmokas, susijusias su įsp÷jimo laikotarpio trukme arba į 
darbo sutartį įtraukta nekonkuravimo sąlyga.  
 
 
Kitos šiame kodekse vartojamos sąvokos, jeigu jos neapibr÷žtos pačiame kodekse, turi tokią pačią 
prasmę kaip Vertybinių popierių įstatyme, Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Akcinių 
bendrovių įstatyme. 
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I principas: Pagrindin÷s nuostatos 

Pagrindinis bendrov÷s tikslas tur÷tų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, 
užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavyb÷s vert÷s didinimą. 

 
1.1. Bendrov÷ tur÷tų rengti ir viešai skelbti bendrov÷s pl÷tros strategiją ir tikslus, aiškiai 
deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę. 
 
1.2. Visų bendrov÷s organų veikla tur÷tų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę. 
 
1.3. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organai tur÷tų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo 
didesn÷s naudos bendrovei ir akcininkams. 
 
1.4. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organai tur÷tų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrov÷s 
akcininkų, bet ir kitų bendrov÷s veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, 
kreditorių, tiek÷jų, klientų, vietos bendruomen÷s) teis÷s ir interesai. 
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II principas: Bendrov÷s valdymo sistema 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, 
efektyvią bendrov÷s valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų 
pasiskirstymą tarp bendrov÷s organų, akcininkų interesų apsaugą. 

 
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir bendrov÷s vadovo, rekomenduojama bendrov÷je sudaryti tiek kolegialų 
priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrov÷je, bendrov÷s vadovo 
atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrov÷s valdymo 
procesą. 
 
2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas 
esmines bendrov÷s valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią 
bendrov÷s valdymo organų veiklos priežiūrą. 
 
2.3. Jeigu bendrov÷ nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų 
priežiūros organas, t.y. steb÷tojų taryba. Tokiu atveju steb÷tojų taryba yra atsakinga už efektyvią 
bendrov÷s vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą. 
 
2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas tur÷tų būti sudaromas 
ir tur÷tų veikti III ir IV principuose išd÷styta tvarka. Jeigu bendrov÷ nuspręstų nesudaryti 
kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV 
principai tur÷tų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.1  
 
2.5. Bendrov÷s valdymo ir priežiūros organus tur÷tų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų 
direktorių) ir steb÷tojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba 
nedidel÷ asmenų grup÷ negal÷tų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.2 
 
2.6. Direktoriai konsultantai arba steb÷tojų tarybos nariai tur÷tų būti skiriami apibr÷žtam 
laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos 
teis÷s aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesin÷s patirties augimas ir 

                                                   
1 III ir IV principų nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcininkų susirinkimas renka 
steb÷tojų tarybą, t.y. organą, kuris iš esm÷s sudaromas siekiant užtikrinti bendrov÷s valdybos ir vadovo 
priežiūrą bei atstovauti bendrov÷s akcininkams. Vis d÷lto, jeigu bendrov÷je steb÷tojų taryba nesudaroma, bet 
sudaroma valdyba, daugelis III ir IV principuose pateiktų rekomendacijų tampa aktualios ir taikytinos 
valdybai. Tačiau pažym÷tina, kad kai kurios rekomendacijos, kurios pagal savo esmę ir prigimtį yra susijusios 
išimtinai su steb÷tojų taryba (pavyzdžiui, komitetų formavimas), netur÷tų būti taikomos valdybai, kadangi šio 
organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. 
Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas d÷l valdymo organų priežiūros valdybai taikytinas tiek, kiek tai susiję su 
bendrov÷s vadovo, bet ne pačios valdybos priežiūra; kodekso 4.1 punktas d÷l rekomendacijų teikimo valdymo 
organams taikytinas tiek, kiek tai susiję su rekomendacijų teikimu bendrov÷s vadovui; kodekso 4.6 punktas 
d÷l visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo bendrov÷s valdymo 
organų taikytinas tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu nuo bendrov÷s vadovo. 
2 Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto sąvokos vartojamos tais atvejais, kai bendrov÷je 
sudaromas tik vienas kolegialus organas.  
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pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat tur÷tų būti numatyta galimyb÷ 
juos atleisti, tačiau ta procedūra netur÷tų būti lengvesn÷ už vykdomojo direktoriaus arba valdybos 
nario atleidimo procedūrą. 
 
2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, 
kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. 
Kai bendrov÷je nesudaroma steb÷tojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad 
bendrov÷s valdybos pirmininkas ir bendrov÷s vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrov÷s 
vadovas netur÷tų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus 
organo pirmininko postą. Kai bendrov÷ nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, tur÷tų būti 
pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti. 
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III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus 
organo sudarymo tvarka 

Bendrov÷s visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo 
tvarka tur÷tų užtikrinti bendrov÷s smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio 
organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrov÷s veiklos bei jos valdymo 
organų3 priežiūrą. 

 
3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) sudarymo mechanizmas tur÷tų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir 
nešališka bendrov÷s valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų 
interesai. 
 
3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavard÷s, informacija apie jų išsilavinimą, 
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir 
potencialius interesų konfliktus tur÷tų būti atskleista bendrov÷s akcininkams dar prieš visuotinį 
akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą 
balsuoti. Taip pat tur÷tų būti atskleistos visos aplinkyb÷s, galinčios paveikti kandidato 
nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas tur÷tų 
būti informuojamas apie v÷lesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus 
organas kiekvienais metais tur÷tų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir 
pateikti juos bendrov÷s metiniame pranešime. 
 
3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, tur÷tų būti nurodyta konkreti jo kompetencija, 
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad akcininkai ir investuotojai gal÷tų įvertinti, ar ši 
kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrov÷s metiniame 
pranešime tur÷tų skelbti informaciją apie savo sud÷tį ir apie konkrečią atskirų savo narių 
kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiame organe. 
 
3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, 
kolegialaus organo sud÷tis tur÷tų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrov÷s struktūrą ir veiklos pobūdį 
ir periodiškai vertinama. Kolegialus organas tur÷tų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, tur÷tų 
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, 
kaip visuma, tur÷tų tur÷ti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir 
apskaitos ir (arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto narių tur÷tų tur÷ti žinių ir 
patirties atlyginimų nustatymo politikos srityje.  
 
3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams tur÷tų būti siūloma individuali programa, skirta 
supažindinti su pareigomis, bendrov÷s organizacija bei veikla. Kolegialus organas tur÷tų atlikti 
metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir 
žinias. 

                                                   
3 Atkreiptinas d÷mesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra 
valdyba, ji, būdama valdymo organas, tur÷tų užtikrinti ne visų bendrov÷s valdymo organų, o tik vienasmenio 
valdymo organo – bendrov÷s vadovo – priežiūrą. Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu. 
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3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų 
sprendžiami tinkamai, į bendrov÷s kolegialų organą tur÷tų būti išrinktas pakankamas4 
nepriklausomų5 narių skaičius. 
 
3.7. Kolegialaus organo narys tur÷tų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto 
jokie verslo, giminyst÷s arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų 
administracija, d÷l kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. 
Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, 
be to, skirtingose bendrov÷se santykiai arba aplinkyb÷s, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, 
gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui b÷gant, tai kolegialaus 
organo nario nepriklausomumo įvertinimas tur÷tų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o 
ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas 
nepriklausomu, tur÷tų būti šie: 
 
1) jis negali būti bendrov÷s arba susijusios bendrov÷s vykdomasis direktorius arba valdybos narys 

(jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – steb÷tojų taryba) ir 
paskutinius penkerius metus neturi būti ÷jęs tokių pareigų; 

 
2) jis negali būti bendrov÷s arba susijusios bendrov÷s darbuotojas ir paskutinius trejus metus 

neturi būti ÷jęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso 
vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas; 

 
3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrov÷s arba susijusios 

bendrov÷s, išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam 
papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba 
kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos 
pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atid÷tas kompensacijas) už 
ankstesnį darbą bendrov÷je (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su v÷lesn÷mis 
pareigomis); 

 
4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrol÷ 

nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį); 
 
5) jis negali tur÷ti ir per pra÷jusius metus neturi būti tur÷jęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba 

susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, 
direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra 
svarbus prekių tiek÷jas arba paslaugų teik÷jas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir 

                                                   
4 Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausomų narių skaičius. Daugelyje užsienio 
valstybių kodeksų yra nustatytas tam tikras nepriklausomų narių, kurie turi sudaryti kolegialų organą, skaičius 
(pvz., ne mažiau kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo narių). Tačiau, atsižvelgiant į nepriklausomų narių 
kategorijos naujumą Lietuvoje, į galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse 
įtvirtinta lankstesn÷ formuluot÷ ir bendrov÷ms leidžiama pačioms nuspręsti, koks nepriklausomų narių 
skaičius yra pakankamas. Be abejo, didesnis nepriklausomų narių skaičius kolegialiame organe yra skatintinas 
ir bus laikomas tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 
5 Pažym÷tina, kad kai kuriose bendrov÷se d÷l pernelyg mažo smulkiųjų akcininkų skaičiaus visų kolegialaus 
organo narių išrinkimą gali lemti stambiausio akcininko ar kelių didžiausių akcininkų balsai. Tačiau net ir 
pagrindinių bendrov÷s akcininkų išrinktas kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, jeigu 
jis atitinka kodekse įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus. 



 11 

konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas 
iš bendrov÷s arba jos grup÷s; 

 
6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrov÷s arba susijusios 

bendrov÷s dabartin÷s arba ankstesn÷s išor÷s audito įmon÷s partneriu arba darbuotoju; 
 
7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrov÷je, kurioje 

bendrov÷s vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkamas kolegialus organas – steb÷tojų taryba) yra direktorius konsultantas arba steb÷tojų 
tarybos narys, taip pat jis negali tur÷ti kitų reikšmingų ryšių su bendrov÷s vykdomaisiais 
direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje; 

 
8) jis neturi būti ÷jęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų; 
 
9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo 

renkamas kolegialus organas – steb÷tojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas 
šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir t÷vai. 

 
3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esm÷s nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas 
gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus 
nepriklausomumo kriterijus, vis d÷lto negali būti laikomas nepriklausomu d÷l ypatingų asmeninių 
ar su bendrove susijusių aplinkybių. 
 
3.9. Tur÷tų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių pri÷jo kolegialus 
organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti 
kolegialaus organo narį, bendrov÷ tur÷tų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus 
kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo 
vertinimo kriterijų, bendrov÷ tur÷tų paskelbti priežastis, kod÷l tą narį ji vis d÷lto laiko 
nepriklausomu. Be to, bendrov÷ kiekviename savo metiniame pranešime tur÷tų paskelbti, kuriuos 
kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais. 
 
3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo 
tenkinami ištisus metus, bendrov÷ tur÷tų paskelbti priežastis, kod÷l konkretų kolegialaus organo 
narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos d÷l kolegialaus organo 
narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrov÷ tur÷tų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai 
patvirtintų savo nepriklausomumą. 
 
3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo 
pos÷džiuose gali būti atlyginama iš bendrov÷s l÷šų.6 Tokio atlyginimo dydį tur÷tų tvirtinti 
bendrov÷s visuotinis akcininkų susirinkimas. 

                                                   
6 Pažym÷tina, kad šiuo metu n÷ra iki galo aišku, kokia forma gali būti atlyginamas bendrov÷s steb÷tojų 
tarybos ir (ar) valdybos narių darbas šiuose organuose. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-
5574) nustato, kad už veiklą steb÷tojų taryboje/valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Įstatymo 
59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš bendrov÷s pelno. Ši formuluot÷, skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. 
galiojusio įstatymo redakcijos, nenustato, kad steb÷tojų tarybos ir (ar) valdybos nariams gali būti atlyginama 
tik mokant tantjemas. Taigi Įstatymas lyg ir neužkerta kelio steb÷tojų tarybos ir valdybos nariams už darbą 
mok÷ti ne tik tantjemomis, bet ir kitais būdais, nors aiškiai tokios galimyb÷s taip pat neįtvirtina. 
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IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus 
organo pareigos ir atsakomyb÷ 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo 
renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos 
teis÷s tur÷tų užtikrinti efektyvią bendrov÷s valdymo organų7 priežiūrą ir visų 
bendrov÷s akcininkų interesų apsaugą. 

 
4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principe – 
kolegialus organas) tur÷tų užtikrinti bendrov÷s finansin÷s apskaitos ir kontrol÷s sistemos vientisumą 
bei skaidrumą. Kolegialus organas tur÷tų nuolat teikti rekomendacijas bendrov÷s valdymo 
organams ir prižiūr÷ti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.8 
 
4.2. Kolegialaus organo nariai tur÷tų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrov÷s bei 
akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomen÷s gerovę. 
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai tur÷tų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analiz÷s, 
sprendimų pri÷mimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų 
lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo 
atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus 
organas yra pri÷męs sprendimų, d÷l kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis 
narys tur÷tų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis 
tur÷tų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam 
bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai). 
 
4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys tur÷tų skirti pakankamai laiko ir 
d÷mesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys tur÷tų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius 
įsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrov÷se), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti 
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pus÷je9 
kolegialaus organo pos÷džių per bendrov÷s finansinius metus, apie tai tur÷tų būti informuojami 
bendrov÷s akcininkai. 
 
4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrov÷s akcininkus, kolegialus 
organas su visais akcininkais tur÷tų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis tur÷tų užtikrinti, kad 
akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrov÷s reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir 
interesų konfliktų sprendimą. Bendrov÷je tur÷tų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių 
vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams. 
 
4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius d÷l nedidel÷s jų vert÷s arba 
sudarytus standartin÷mis sąlygomis vykdant įprastinę bendrov÷s veiklą), sudaromi tarp bendrov÷s ir 
jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrov÷s valdymui įtaką darančių ar 

                                                   
7 Žr. 3 išnašą. 
8 Žr. 3 išnašą. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji tur÷tų teikti 
rekomendacijas bendrov÷s vienasmeniam valdymo organui – vadovui. 
9 Pažym÷tina, kad bendrov÷s gali sugriežtinti min÷tą reikalavimą ir nustatyti, kad apie pos÷džius prastai 
lankantį kolegialaus organo narį turi būti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys 
dalyvavo mažiau nei 2/3 ar 3/4 pos÷džių). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo pos÷džiuose 
užtikrinimo priemon÷s yra skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovių valdymo pavyzdžiu. 
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galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas d÷l tokių 
sandorių tvirtinimo tur÷tų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja 
dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių. 
 
4.6. Kolegialus organas tur÷tų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšm÷s 
bendrov÷s veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas tur÷tų būti nepriklausomas nuo 
bendrov÷s valdymo organų10. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams netur÷tų daryti įtakos 
juos išrinkę asmenys. Bendrov÷ tur÷tų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų 
aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant 
teisę gauti – ypač iš bendrov÷s darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis 
nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teis÷s, apskaitos ar kitokius specialistus 
kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais. Naudodamasis min÷tų 
konsultantų ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos 
standartus gauti, atlyginimo komitetas tur÷tų užtikrinti, kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų 
konsultacijų susijusios bendrov÷s žmogiškųjų išteklių skyriui arba vykdomajam, arba valdymo 
organų nariams. 
 
4.7. Kolegialaus organo veikla tur÷tų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo 
nariai gal÷tų tur÷ti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimyb÷ yra ypač 
didel÷. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrov÷s direktorių skyrimu, atlyginimo 
bendrov÷s direktoriams nustatymu ir bendrov÷s audito kontrole bei įvertinimu. Tod÷l tuo atveju, kai 
kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti min÷ti klausimai, šiam organui rekomenduojama 
suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus11. Bendrov÷s tur÷tų užtikrinti, kad skyrimo, 
atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas 
sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrov÷s tur÷tų išsamiai paaiškinti, 
kod÷l jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems 
komitetams nustatytus tikslus. Bendrov÷se, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims 
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams 
keliamus sud÷ties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu 
atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač d÷l jų vaidmens, 
veiklos ir skaidrumo), tur÷tų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.  
 
4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad 
sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir pad÷ti organizuoti darbą taip, kad 
kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai tur÷tų 
veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su 
kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. 
Rekomendacija steigti komitetus nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar 
perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose 
priimamus sprendimus. 
 

                                                   
10 Tuo atveju, kai visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija 
d÷l jos nepriklausomumo nuo bendrov÷s valdymo organų taikytina tiek, kiek tai susiję su nepriklausomumu 
nuo bendrov÷s vadovo. 
11 Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso įmon÷s 
(įskaitant, bet neapsiribojant, akcin÷se bendrov÷se, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos 
Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstyb÷s nar÷s reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito 
komitetą. 
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4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai tur÷tų susid÷ti bent iš trijų narių. Bendrov÷se, 
kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų 
narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą tur÷tų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. 
Tuo atveju, kai bendrov÷je steb÷tojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai tur÷tų būti 
sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.  
Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, tur÷tų būti atsižvelgiama į tai, kad naryst÷ 
komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis. 
 
4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus tur÷tų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai 
tur÷tų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų 
organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibr÷žiantys jo vaidmenį 
ir nurodantys jo teises bei pareigas, tur÷tų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis 
informacijos, kurią bendrov÷ kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrov÷s 
taip pat kasmet savo metiniame pranešime tur÷tų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sud÷tį, 
pos÷džių skaičių ir narių dalyvavimą pos÷džiuose per pra÷jusius metus, taip pat apie pagrindines 
savo veiklos kryptis. Audito komitetas tur÷tų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso 
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados. 
 
4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie 
n÷ra komiteto nariai, paprastai tur÷tų tur÷ti teisę dalyvauti komiteto pos÷džiuose tik komitetui 
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad pos÷dyje dalyvautų tam tikri darbuotojai 
arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui tur÷tų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti 
ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai tur÷tų būti daroma, reik÷tų nurodyti komiteto 
veiklą reglamentuojančiose taisykl÷se. 
 
4.12. Skyrimo komitetas. 
4.12.1. Pagrindin÷s skyrimo komiteto funkcijos tur÷tų būti šios: 
1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui 
juos svarstyti. Skyrimo komitetas tur÷tų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo 
organe, parengti funkcijų ir sugeb÷jimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti 
įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrov÷s akcininkų 
pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius; 
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sud÷tį ir veiklą, teikti 
kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių; 
3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam 
organui; 
4) reikiamą d÷mesį skirti tęstinumo planavimui; 
5) peržiūr÷ti valdymo organų politiką d÷l vyresniosios vadovyb÷s rinkimo ir skyrimo. 
4.12.2. Skyrimo komitetas tur÷tų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, 
pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba 
valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – steb÷tojų 
taryba) ir vyresniąja vadovybe, tur÷tų būti konsultuojamasi su bendrov÷s vadovu, suteikiant jam 
teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui. 
 
4.13. Atlyginimų komitetas. 
4.13.1. Pagrindin÷s atlyginimų komiteto funkcijos tur÷tų būti šios: 
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus d÷l valdymo organų narių ir vykdomųjų 
direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika tur÷tų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant 
fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir 
išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, 
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tur÷tų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis d÷l su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, 
kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su 
bendrov÷s kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais; 
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus d÷l individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir 
valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrov÷s atlyginimų politiką ir šių asmenų 
veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas tur÷tų būti gerai informuotas apie bendrą 
atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių; 
3) tur÷tų užtikrinti, kad individualus atlyginimas vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui 
būtų proporcingas kitų bendrov÷s vykdomųjų direktorių  arba valdymo organų narių ir kitų 
bendrov÷s darbuotojų atlyginimui;  
4) reguliariai peržiūr÷ti vykdomųjų direktorių ar valdymo organų narių atlyginimų nustatymo 
politiką (taip pat ir akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą; 
5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus d÷l tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir 
valdymo organų nariais formų; 
6) pad÷ti kolegialiam organui prižiūr÷ti, kaip bendrov÷ laikosi galiojančių nuostatų d÷l 
informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač d÷l galiojančios atlyginimų politikos ir 
direktoriams skiriamo individualus atlyginimo); 
7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas d÷l 
vyresniosios vadovyb÷s (kaip apibr÷žta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, 
taip pat steb÷ti vyresniosios vadovyb÷s atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama 
informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai. 
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais 
ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemon÷mis, kurios gali būti taikomos direktoriams 
arba kitiems darbuotojams, komitetas tur÷tų: 
1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypatingą d÷mesį skirdamas 
skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo 
susijusius pasiūlymus; 
2) išnagrin÷ti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrov÷s metiniame pranešime ir 
dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui; 
3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus d÷l pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba 
pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibr÷žiant tokios alternatyvos suteikimo 
priežastis ir pasekmes. 
4.13.3. Atlyginimų komitetas, spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, tur÷tų pasidom÷ti 
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrov÷s vadovo nuomone d÷l kitų 
vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų. 
4.13.4. Atlyginimo komitetas tur÷tų informuoti akcininkus apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu 
dalyvauti metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. 
 
4.14. Audito komitetas. 
4.14.1. Pagrindin÷s audito komiteto funkcijos tur÷tų būti šios: 
1) steb÷ti bendrov÷s teikiamos finansin÷s informacijos vientisumą, ypatingą d÷mesį skiriant 
bendrov÷s ir jos grup÷s naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant 
bendrovių grup÷s finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus); 
2) mažiausiai kartą per metus peržiūr÷ti vidaus kontrol÷s ir rizikos valdymo sistemas, siekiant 
užtikrinti, kad pagrindin÷s rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių 
laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija; 
3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas d÷l vidaus 
audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir d÷l šio padalinio 
biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrov÷s administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir 
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rekomendacijas. Jei bendrov÷je n÷ra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį tur÷ti šią funkciją 
tur÷tų įvertinti bent kartą per metus; 
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išor÷s audito įmon÷s parinkimu, 
skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrov÷s visuotinis akcininkų susirinkimas) 
bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas tur÷tų ištirti situacijas, d÷l kurių audito įmonei 
ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas d÷l tokiu atveju būtinų 
veiksmų; 
5) steb÷ti išor÷s audito įmon÷s nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito 
įmon÷ atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti 
atlyginimo, kurį bendrov÷ moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią 
esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išor÷s audito įmon÷s skelbiamais 
duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrov÷ ir jos 
grup÷, tur÷tų nuolat prižiūr÷ti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 
m. geguž÷s 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gair÷mis, tur÷tų 
nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibr÷žiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito 
įmon÷s yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrin÷jus ir c) leidžiamas be kreipimosi į 
komitetą; 
6) tikrinti išor÷s audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias 
audito įmon÷ pateikia laiške vadovybei. 
4.14.2. Visi komiteto nariai tur÷tų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais 
bendrov÷s apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrov÷s administracija tur÷tų informuoti 
audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma 
skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas d÷mesys tur÷tų būti skiriamas bendrov÷s veiklai 
ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei 
tokios veiklos pateisinimui. 
4.14.3. Audito komitetas tur÷tų nuspręsti, ar jo pos÷džiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) 
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrov÷s vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba 
viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išor÷s auditorius. 
Komitetas tur÷tų tur÷ti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant 
vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams. 
4.14.4. Vidaus ir išor÷s auditoriams tur÷tų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su 
administracija, bet ir neribotos galimyb÷s susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito 
komitetas tur÷tų veikti kaip pagrindin÷ instancija ryšiams su vidaus ir išor÷s auditoriais palaikyti. 
4.14.5. Audito komitetas tur÷tų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti 
vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat tur÷tų būti informuotas 
apie išor÷s auditorių darbo programą ir tur÷tų iš audito įmon÷s gauti ataskaitą, kurioje būtų 
aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmon÷s ir bendrov÷s bei jos grup÷s. Komitetas 
tur÷tų laiku gauti informaciją apie visus su bendrov÷s auditu susijusius klausimus. 
4.14.6. Audito komitetas tur÷tų tikrinti, ar bendrov÷ laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių 
darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrov÷je 
daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir 
tur÷tų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui 
ir atitinkamiems tolesniems veiksmams. 
4.14.7. Audito komitetas tur÷tų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per 
šešis m÷nesius, tuo metu, kai tvirtinamos metin÷s ir pus÷s metų ataskaitos. 
 
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas tur÷tų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis tur÷tų apimti 
kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir geb÷jimo veikti kaip grup÷ vertinimą, taip pat 
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei 
vertinimą, ar kolegialus organas pasiek÷ nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas tur÷tų bent 
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kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrov÷ kasmet skelbia apie savo valdymo 
struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, 
taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nul÷m÷ kolegialaus organo atliktas savo veiklos 
įvertinimas. 
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V principas: Bendrov÷s kolegialių organų darbo tvarka 

Bendrov÷je nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka tur÷tų 
užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų pri÷mimą, skatinti aktyvų bendrov÷s 
organų bendradarbiavimą. 

 
5.1. Bendrov÷s kolegialiems priežiūros ir valdymo organams (šiame principe sąvoka kolegialūs 
organai apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. 
Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo pos÷džių tinkamą sušaukimą. 
Pirmininkas tur÷tų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą 
pos÷dį ir pos÷džio darbotvarkę. Jis taip pat tur÷tų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo 
pos÷džiams bei tvarką ir darbingą atmosferą pos÷džio metu. 
 
5.2. Bendrov÷s kolegialių organų pos÷džius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, 
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrov÷ pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti 
kolegialių organų pos÷džius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų 
užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrov÷s valdymo klausimų sprendimas. Bendrov÷s steb÷tojų 
tarybos pos÷džiai tur÷tų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrov÷s valdybos pos÷džiai 
– bent kartą per m÷nesį.12 
 
5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą pos÷dį tur÷tų būti informuojami iš anksto, kad tur÷tų 
pakankamai laiko tinkamai pasirengti pos÷dyje nagrin÷jamų klausimų svarstymui ir gal÷tų vykti 
naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą 
pos÷dį kolegialaus organo nariams tur÷tų būti pateikta visa reikalinga, su pos÷džio darbotvarke 
susijusi medžiaga. Darbotvark÷ pos÷džio metu netur÷tų būti keičiama ar papildoma, išskyrus 
atvejus, kai pos÷dyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatid÷liotinai reikia spręsti 
svarbius bendrovei klausimus. 
 
5.4. Siekiant koordinuoti bendrov÷s kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų 
pri÷mimo procesą, bendrov÷s kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai tur÷tų 
tarpusavyje derinti šaukiamų pos÷džių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti spręsdami 
kitus su bendrov÷s valdymu susijusius klausimus. Bendrov÷s steb÷tojų tarybos pos÷džiai tur÷tų būti 
atviri bendrov÷s valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai pos÷dyje svarstomi klausimai, susiję su 
valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu. 

 

 

                                                   
12 Rekomendacijoje įtvirtintas bendrov÷s kolegialių organų pos÷džių periodiškumas taikytinas tais atvejais, 
kai bendrov÷je sudaromi abu papildomi kolegialūs organai – steb÷tojų taryba ir valdyba. Kai bendrov÷je 
sudaromas tik vienas papildomas kolegialus organas, jo pos÷džių periodiškumas gali būti toks, koks 
nustatytas steb÷tojų tarybai, t.y. bent kartą per metų ketvirtį. 



 19 

VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teis÷s 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant 
smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų 
apsaugoti akcininkų teises. 

 
6.1. Rekomenduojama, kad bendrov÷s kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų tur÷tojams 
suteikia vienodas balsavimo, nuosavyb÷s, dividendų ir kitas teises. 
 
6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, 
susipažinti su  išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teis÷mis. 
 
6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrov÷s turto perleidimas, 
investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, tur÷tų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo 
pritarimą13. Visiems akcininkams tur÷tų būti sudarytos vienodos galimyb÷s susipažinti ir dalyvauti 
priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant pamin÷tų sandorių tvirtinimą. 
 
6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros tur÷tų sudaryti akcininkams 
lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir netur÷tų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta 
visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas netur÷tų užkirsti kelio aktyviam akcininkų 
dalyvavimui susirinkime.  
 
6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant 
galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto 
paskelbti viešai prieinamai bendrov÷s interneto tinklalapyje ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba 
ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir 
(ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrov÷s interneto 
tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrov÷s interneto 
tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas 
paskelbimas gal÷tų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrov÷s komercin÷s paslaptys. 

 
6.6. Akcininkams tur÷tų būti sudarytos galimyb÷s balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame 
dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams netur÷tų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto 
raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. 
 
6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrov÷ms 
rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams 

                                                   
13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio 
akcininkų susirinkimo kompetencijai sprendimų d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ kaip 1/20 
bendrov÷s įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo ir pan. pri÷mimo. Tačiau 
svarbūs, esminiai bendrov÷s veiklai sandoriai tur÷tų būti apsvarstomi visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
gauti jo pritarimą. To nedraudžia ir Akcinių bendrovių įstatymas. Tačiau siekiant neapsunkinti bendrov÷s 
veiklos ir išvengti nepagrįstai dažno sandorių svarstymo susirinkime, bendrov÷s gali pačios nusistatyti svarbių 
sandorių kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos 
svarbių sandorių kriterijus, bendrov÷s gali vadovautis Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 
5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo jų, atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir siekį 
užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvią bendrov÷s veiklą. 
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galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių 
priemon÷mis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima 
nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrov÷s gal÷tų sudaryti sąlygas 
akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus steb÷ti 
pasinaudojant modernių technologijų priemon÷mis. 
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VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų skatinti bendrov÷s organų narius vengti interesų 
konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrov÷s organų narių interesų konfliktų 
atskleidimo mechanizmą. 

 
7.1. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organo narys tur÷tų vengti situacijos, kai jo asmeniniai 
interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrov÷s interesams. Jeigu tokia situacija vis d÷lto 
atsirado, bendrov÷s priežiūros ar valdymo organo narys tur÷tų per protingą terminą pranešti kitiems 
to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrov÷s organui, arba bendrov÷s akcininkams apie 
tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę. 
 
7.2. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrov÷s turto, kurio 
naudojimas specialiai su juo n÷ra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis 
gauna būdamas bendrov÷s organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be 
bendrov÷s visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrov÷s organo sutikimo. 
 
7.3. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo 
narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius d÷l nedidel÷s jų vert÷s arba sudarytus 
vykdant įprastinę bendrov÷s veiklą bei standartin÷mis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba 
žodžiu, įrašant tai į pos÷džio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam 
bendrov÷s organui, arba bendrov÷s akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių 
sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija. 
 
7.4. Bendrov÷s priežiūros ir valdymo organo narys tur÷tų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami 
sprendimai d÷l sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu. 
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VIII principas: Bendrov÷s atlyginimų politika 

Bendrov÷je nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, 
peržiūr÷jimo ir paskelbimo tvarka tur÷tų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams 
ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrov÷s 
atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą. 

 
8.1. Bendrov÷ tur÷tų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita), 
kuri tur÷tų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita tur÷tų būti paskelbta ne tik kaip 
bendrov÷s metinio pranešimo dalis, bet  tur÷tų būti skelbiama ir bendrov÷s interneto tinklalapyje. 
 
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia d÷mesio tur÷tų būti skiriama bendrov÷s direktorių 
atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat tur÷tų 
būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama pra÷jusiais finansiniais metais. 
Ypatingas d÷mesys tur÷tų būti skiriamas esminiams bendrov÷s atlyginimų politikos pokyčiams, 
lyginant su pra÷jusiais finansiniais metais. 
 
 
8.3. Atlyginimų ataskaitoje tur÷tų būti pateikta bent ši informacija: 
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas; 
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teis÷ 
dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teis÷ į akcijas arba kintamas sudedamąsias atlyginimo 
dalis; 
3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams 
bendrov÷s interesams;  

4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, 
paaiškinimas;  

5) pakankamai išsami informacija apie kintamos sudedamosios atlyginimo dalies mok÷jimo 
atid÷jimo laikotarpius;  
6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 
7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir 
jų pagrindimas; 

8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų politiką;  

9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, 
kaip nurodyta 8.13 punkte;  

10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 
punkte;  

11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių grupių, kurių atlyginimo nustatymo 
politika buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrov÷s atlyginimų nustatymo politiką, 
sud÷tį.  
12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo iš÷jimo į pensiją schemos pagrindinių 
savybių aprašymas;  
13) atlyginimų ataskaitoje netur÷tų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos. 
 
8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat tur÷tų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrov÷s politika, 
susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. 
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Tai tur÷tų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie iš÷jimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją 
apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo 
organų nariais nutraukimu pirma laiko. 
 
8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais 
metais, tur÷tų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente tur÷tų būti 
pateikta bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrov÷je 
÷jo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu. 
8.5.1. Tur÷tų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybin÷mis pajamomis susijusi 
informacija: 
1) bendra atlyginimo suma, sumok÷ta arba mok÷tina direktoriui už paslaugas, suteiktas pra÷jusiais 
finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame 
visuotiniame akcininkų susirinkime; 
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmon÷s, priklausančios tai pačiai grupei; 
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, d÷l kurių tokios 
premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos; 
4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas 
direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastin÷ms direktoriaus funkcijoms; 
5) kompensacija, gautina arba sumok÷ta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų 
nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų pra÷jusiais finansiniais metais; 
6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vert÷, jeigu tokia 
nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus. 
8.5.2. Tur÷tų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teis÷mis dalyvauti akcijų 
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis: 
1) pra÷jusiais finansiniais metais bendrov÷s pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų 
akcijų skaičius ir taikymo sąlygos; 
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per pra÷jusius finansinius metus, nurodant 
kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo 
akcijomis sistemoje vert÷ finansinių metų pabaigoje; 
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo 
kaina, realizavimo data ir pagrindin÷s teisių įgyvendinimo sąlygos; 
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais. 
8.5.3. Tur÷tų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija: 
1) kai pensijų schema yra apibr÷žtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai 
atitinkamais finansiniais metais; 
2) kai pensijų schema yra apibr÷žtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių 
sumok÷jo arba tur÷tų sumok÷ti bendrov÷ atitinkamais finansiniais metais. 
8.5.4. Tur÷tų būti nurodytos sumos, kurias bendrov÷ arba bet kuri dukterin÷ bendrov÷ ar įmon÷, 
įtraukta į bendrov÷s konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmok÷jo kaip paskolas, išankstines 
išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ÷jo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų 
finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumok÷tas sumas ir palūkanų normą. 
 

8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, 
bendrov÷s tur÷tų nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio ribas. Nekintama 
atlyginimo dalis tur÷tų būti pakankama, kad bendrov÷ gal÷tų nemok÷ti kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo kriterijai netenkinami.  
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8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas tur÷tų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir 
išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.  
 
8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios 
atlyginimo dalies mok÷jimas tur÷tų būti atid÷tas tam tikram protingumo kriterijus atitinkančiam 
laikotarpiui. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mok÷jimas atidedamas, dydis tur÷tų 
būti nustatytas pagal santykinę kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją su 
nekintama atlyginimo dalimi.  
 
8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba valdymo organų nariais tur÷tų būti įtraukta 
nuostata, leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją atlyginimo dalį, kuri buvo išmok÷ta 
remiantis duomenimis, kurie v÷liau pasirod÷ akivaizdžiai neteisingi.  
 
8.10. Išeitin÷s išmokos netur÷tų viršyti nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų 
skaičiaus ir apskritai netur÷tų būti didesn÷s negu dvejų metų nekintamos atlyginimo dalies arba jos 
ekvivalento suma.  
 
8.11. Išeitin÷s išmokos netur÷tų būti mokamos, jei darbo sutartis nutraukiama d÷l blogų veiklos 
rezultatų.  
 
8.12. Be to, tur÷tų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų pri÷mimo 
procesu, kurio metu nustatoma bendrov÷s direktorių atlyginimų politika. Informacija tur÷tų apimti 
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sud÷tį, su bendrove nesusijusių 
konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei 
metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį. 
8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų skyrimu, teis÷ į akcijas netur÷tų būti 
suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.  
 
8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teis÷mis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą 
akcijų kainos pokyčiais, netur÷tų būti naudojamasi mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.  Teis÷s į 
akcijas suteikimas ir teis÷ pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teis÷mis įsigyti 
akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos pokyčiais, tur÷tų priklausyti nuo iš anksto nustatytų 
ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.  
 
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai tur÷tų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos 
pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu. 
Akcijų, kurias reikia išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba bendro metinio 
atlyginimo (nekintamoji plius kintamoji dalis) vert÷.  
 
8.16. Į direktorių konsultantų arba steb÷tojų tarybos narių atlyginimą netur÷tų būti įtraukiami akcijų 
pasirinkimo sandoriai.  
 
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, tur÷tų būti skatinami dalyvauti visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo klausimais. 
 
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų 
politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis tur÷tų būti įtraukiamas į metinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita tur÷tų būti pateikiama 
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akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti 
privalomojo arba patariamojo pobūdžio. 
 
8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar 
kitomis teis÷mis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų 
taikymo pradžios tur÷tų pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas tur÷tų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai 
netur÷tų spręsti d÷l atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos 
naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat tur÷tų 
pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais 
atvejais akcininkai tur÷tų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą 
apie siūlomų pakeitimų poveikį. 
 
8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas tur÷tų būti gaunamas šiais klausimais: 
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų 
pasirinkimo sandorius; 
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindin÷s akcijų suteikimo tvarkos sąlygos; 
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti; 
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu 
įstatymai tai leidžia; 
5) visos kitos ilgalaik÷s direktorių skatinimo schemos, kurios panašiomis sąlygomis n÷ra siūlomos 
visiems kitiems bendrov÷s darbuotojams. 
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat tur÷tų būti nustatytas galutinis terminas, per 
kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų 
kompensacijas atskiriems direktoriams. 
 
8.21. Jeigu leidžia nacionalin÷ teis÷ arba bendrov÷s įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su 
nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teis÷s pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, 
galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš 
realizavimo kainos nustatymą, taip pat tur÷tų pritarti akcininkai. 
 
8.22. 8.19 ir 8.20 punktai netur÷tų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis 
sąlygomis siūlomas bendrov÷s darbuotojams arba bet kurios dukterin÷s įmon÷s darbuotojams, kurie 
turi teisę dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime. 
 
8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą 
sprendimą, akcininkams tur÷tų būti suteikta galimyb÷ susipažinti su sprendimo projektu ir su juo 
susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai tur÷tų būti paskelbti bendrov÷s tinklalapyje). 
Šiame pranešime tur÷tų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas 
reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių 
vardai ir pavard÷s. Pranešime taip pat tur÷tų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų 
politikos ryšys. Sprendimo projekte tur÷tų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta 
pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat tur÷tų būti pateikta informacija apie tai, kaip 
bendrov÷ ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo 
schemas įgyvendinti: tur÷tų būti aiškiai nurodyta, ar bendrov÷ ketina pirkti reikalingas akcijas 
rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat tur÷tų būti pateikta schemos išlaidų, 
kurias patirs bendrov÷ d÷l numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta 
informacija tur÷tų būti paskelbta bendrov÷s interneto tinklalapyje. 
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IX principas: Interesų tur÷tojų vaidmuo bendrov÷s valdyme 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų pripažinti interesų tur÷tojų teises, įtvirtintas 
įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrov÷s ir interesų tur÷tojų bendradarbiavimą 
kuriant bendrov÷s gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste 
sąvoka interesų tur÷tojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiek÷jus, 
klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje 
bendrov÷je. 

 
9.1. Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų tur÷tojų teis÷s, 
kurias gina įstatymai. 
 
9.2. Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų sudaryti sąlygas interesų tur÷tojams dalyvauti bendrov÷s 
valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų tur÷tojų dalyvavimo bendrov÷s valdyme pavyzdžiai 
gal÷tų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, 
konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrov÷s valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų 
dalyvavimas bendrov÷s akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrov÷s valdymą bendrov÷s 
nemokumo atvejais ir kt. 
 
9.3. Kai interesų tur÷tojai dalyvauja bendrov÷s valdymo procese, jiems tur÷tų būti sudaromos 
sąlygos susipažinti su reikiama informacija. 
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X principas: Informacijos atskleidimas 

Bendrov÷s valdymo sistema tur÷tų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius 
bendrov÷s klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrov÷s valdymą, būtų 
atskleidžiama laiku ir tiksliai 

 
10.1. Bendrov÷ tur÷tų atskleisti informaciją apie: 
 
1) bendrov÷s veiklą ir finansinius rezultatus; 

2) bendrov÷s tikslus; 

3) asmenis nuosavyb÷s teise turinčius bendrov÷s akcijų paketą ar jį valdančius; 

4) bendrov÷s priežiūros ir valdymo organų narius, bendrov÷s vadovą bei jų atlyginimą; 

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 

6) bendrov÷s ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastin÷s 
bendrov÷s veiklos eigoje; 

7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų tur÷tojais; 

8) bendrov÷s valdymo struktūrą ir strategiją. 

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrov÷s yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, 
nurodytos šiame sąraše, atskleidimu. 
 
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama 
bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių 
grup÷s konsoliduotus rezultatus. 
 
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti 
informaciją apie bendrov÷s priežiūros ir valdymo organų narių, bendrov÷s vadovo profesinę patirtį, 
kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie gal÷tų paveikti jų sprendimus. Taip pat 
rekomenduojama atskleisti bendrov÷s priežiūros ir valdymo organų narių, bendrov÷s vadovo iš 
bendrov÷s gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII 
principe. 
 
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti 
informaciją apie bendrov÷s ir interesų tur÷tojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiek÷jai, vietos 
bendruomen÷, santykius, įskaitant bendrov÷s politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų 
dalyvavimo bendrov÷s akciniame kapitale programas ir pan. 
 
10.5. Informacija tur÷tų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų 
diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija tur÷tų būti 
atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų 
skelbiami prieš arba po NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijos, kad visi bendrov÷s akcininkai ir 
investuotojai tur÷tų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus 
investicinius sprendimus. 
 



 29 

10.6. Informacijos skleidimo būdai tur÷tų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir 
nebrangų, o teis÷s aktų nustatytais atvejais neatlygintiną  pri÷jimą prie informacijos. 
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, 
pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrov÷s interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją 
skelbti ir d÷ti į bendrov÷s interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir 
poreikiui, ir kitomis kalbomis. 
 
10.7. Rekomenduojama bendrov÷s interneto tinklalapyje skelbti bendrov÷s metinį pranešimą, 
finansinių ataskaitų rinkinį bei kitas bendrov÷s rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į 
tinklalapį d÷ti bendrov÷s pranešimus apie esminius įvykius bei bendrov÷s akcijų kainų kitimą 
vertybinių popierių biržoje. 
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XI principas: Bendrov÷s audito įmon÷s parinkimas 

Bendrov÷s audito įmon÷s parinkimo mechanizmas tur÷tų užtikrinti audito įmon÷s 
išvados ir nuomon÷s nepriklausomumą. 

 
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę d÷l bendrov÷s tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio , 
bendrov÷s  metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patikrinimą tur÷tų atlikti 
nepriklausoma audito įmon÷. 
 
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmon÷s kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų 
bendrov÷s steb÷tojų taryba, o jeigu ji bendrov÷je nesudaroma, - bendrov÷s valdyba. 
 
11.3. Jei audito įmon÷ yra gavusi iš bendrov÷s užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrov÷ 
tur÷tų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat tur÷tų disponuoti bendrov÷s steb÷tojų 
taryba, o jeigu ji bendrov÷je nesudaroma, – bendrov÷s valdyba, svarstydama, kurią audito įmon÷s 
kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
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