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statinio kapitalo ir vertybini popieri nominalios vert s išraiškos keitimo
(CON/2014/63)

žanga ir teisinis pagrindas
2014 m. liepos 7 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Lietuvos Respublikos
prašym pateikti nuomon d l Akcini bendrovi ir uždar
vertybini popieri

akcini bendrovi

nominalios vert s išraiškos eurais bei stat

kio ministerijos

statinio kapitalo ir

keitimo statymo projekto (toliau –

statymo projektas).
ECB kompetencija teikti nuomon grindžiama Sutarties d l Europos S jungos veikimo 127 straipsnio
4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi ir Tarybos sprendimo 98/415/EB1 2 straipsnio 1 dalies pirm ja trauka,
kadangi statymo projektas susij s su valiutos klausimais. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko
darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdan ioji taryba pri

ši nuomon .

1.

statymo projekto tikslas

1.1

statymo projektas priimamas remiantis Euro vedimo Lietuvos Respublikoje statymu2, pagal kur
turi b ti parengti teis s akt , susijusi

su šio statymo gyvendinimu, projektai. Pagrindinis

statymo projekto tikslas – nustatyti akcini bendrovi ir uždar

akcini bendrovi

statinio

kapitalo ir vertybini popieri nominalios vert s išraiškos keitimo

išraišk eurais proced ras.

Perskai iavimo kursas bus pagal Sutarties 140 straipsnio 3 dal Europos S jungos Tarybos
nustatytas perskai iavimo kursas, o išraiškos keitimo tvarka nustatyta Euro vedimo Lietuvos
Respublikoje statyme. Po perskai iavimo dydžiai bus išreiškiami eurais euro cent
Ta iau išraiškos pakeitimas nelaikomas

tikslumu.

statinio kapitalo didinimu ar mažinimu; d l

perskai iavimo susidar s statinio kapitalo dydžio pokytis bus atitinkamai apskaitomas kaip
bendrov s pajamos arba s naudos.
1.2

statymo projekte taip pat nustatyta bendrovi vertybini popieri savinink s skaitose esan
raš keitimo ir pakeist bendrovi
Už pastar
pakeist

1
2

stat

proced

stat pateikimo Juridini asmen registro tvarkytojui tvarka.

reikalavimai bendrov ms sumok ti atlyginim

netaikomi; išlaidos už

registravim bus padengiamos iš valstyb s biudžeto.

1998 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas 98/415/EB d l nacionalini institucij konsultavimosi su Europos Centriniu
Banku teis s akto projekto nuostat klausimais (OL L 189, 1998 7 3, p. 42).
Teis s akt registras, 2014 4 29, Nr. 2014-04875.

ECB-PUBLIC

2.

Bendros pastabos

ECB pritaria laiku atliekamam pasirengimui sivesti eur Lietuvoje. Lietuvos institucijos jau konsultavosi
su ECB d l su euro vedimu susijusi klausim ir ECB pateik savo nuomon d l Euro vedimo Lietuvos
Respublikoje statymo3. ECB atkreipia d mes , kad statymo projektas bus priimtas remiantis Euro
vedimo Lietuvos Respublikoje statymu, pagal kur turi b ti parengti teis s akt , susijusi su šio statymo
gyvendinimu, projektai, ir kad vis

kit

b sim

teis s akt , susijusi

su Euro vedimo Lietuvos

Respublikoje statymo gyvendinimu, projektai bus rengiami remiantis ta pa ia nuostata.

3.

Konkre ios pastabos
l statymo projekto ECB konkre

pastab neturi.

Ši nuomon bus skelbiama ECB interneto svetain je.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. rugpj io 6 d.
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Žr. Nuomon CON/2014/14. Visos ECB nuomon s skelbiamos ECB interneto svetain je www.ecb.europa.eu.
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