LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 2, 5, 7, 9 IR 11
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2004 m. lapkričio 2 d. Nr. IX-2525
Vilnius
(Žin., 1997, Nr. 107-2688; 1999, Nr. 66-2120, Nr. 101-2905, Nr. 105-3030; 2001, Nr. 103-3654,
Nr. 112-4077; 2002, Nr. 31-1108)
1 straipsnis. 2 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas
1. 2 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje vietoj žodžių „nurodytu atveju“ įrašyti žodžius
„nurodytais atvejais“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Privatizavimo objektai privačios nuosavybės teise gali būti perleisti pagal šį įstatymą ir
šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos
įstatymą. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos ir kitas turtas kitų
asmenų nuosavybėn gali būti perleistas pagal šį įstatymą, jei kituose įstatymuose nenustatyta
kitaip.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą privatizavimo
institucijos turi teisę parduoti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius akcijų
paketus, kurie visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia mažiau kaip 1/4 visų balsų, kai yra
pateiktas privalomas oficialus pasiūlymas, taip pat nustatytais atvejais privalo parduoti valstybei ar
savivaldybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus, kurie suteikia mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bei turi teisę reikalauti, kad tokie akcijų paketai būtų nupirkti, kai privalomai parduodamos ar
perkamos akcijos.“
2 straipsnis. 5 straipsnio 4 dalies papildymas 6 punktu
Papildyti 5 straipsnio 4 dalį 6 punktu:
„6) pritarti ar nepritarti reikalavimui, kad būtų nupirkti valstybei, taip pat savivaldybei
nuosavybės teise priklausantys akcijų paketai, pagal sutartį perduoti privatizuoti valstybės įmonei
Valstybės turto fondas, kurie suteikia mažiau kaip 1/20 visų balsų, kai Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka privalomai perkamos akcijos.“
3 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
7 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „kai yra pateiktas privalomas oficialus
pasiūlymas“ įrašyti žodžius „šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1) pajamos, gautos iš privatizavimo sandorių ir pardavus valstybei (savivaldybei)
nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių
rinkos įstatymą šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais;“.
4 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies pakeitimas
9 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „Nacionalinėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Jei valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklauso mažiau kaip 1/3 akcinės
bendrovės akcijų, šio straipsnio 2 dalyje išvardyti vertinimo metodai gali būti netaikomi vertinant
akcijas, parduodamas viešo akcijų pardavimo ar viešo aukciono būdu, kurių rinkos kaina yra
nustatyta vertybinių popierių biržoje.“
5 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies pakeitimas
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11 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „Nacionalinėje“, po žodžių „informaciniame leidinyje“
įrašyti žodžius „ar kituose biržos informacijos šaltiniuose“, išbraukti žodį „šios“ ir šią dalį išdėstyti
taip:
„3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apie privatizavimo objektą Informaciniame
privatizavimo biuletenyje turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškų ar kitų
privatizavimo dokumentų dėl dalyvavimo privatizavime priėmimo pradžios, o kai informacija apie
privatizavimo objektą skelbiama ne pirmą kartą, – ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Kai akcijos
parduodamos vertybinių popierių biržoje, informacija apie privatizavimo objektą yra skelbiama
Informaciniame privatizavimo biuletenyje ir biržos informaciniame leidinyje ar kituose biržos
informacijos šaltiniuose pagal biržos nustatytas taisykles. Kai yra reali tikimybė parduoti
privatizavimo objektą užsienio fiziniam ar juridiniam asmeniui, Turto fondo nustatyta informacija
apie privatizavimo objektą turi būti paskelbta ir užsienio spaudoje.“
6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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