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Tema: VP/HR - Sankcijų Rusijai įgyvendinimas 

2017 m. lapkričio mėn. Rusijos bendrovė EN+ įregistruota Londono vertybinių popierių biržoje 
(angl. LSE)1.  

Bendrovei EN+ nėra aiškiai taikomas ES sankcijų režimas, nustatytas po Rusijos įvykdytos neteisėtos 
Krymo aneksijos. 

Bendrovės savininkas – Oleg Deripaska, artimas prezidento V. Putino verslo partneris ir vienos iš 
didžiausių Rusijos pramonės grupių „Basic Element“ direktorius. „Basic Element“ valdo 47 proc. 
bendrovės „Rusal“, vienos iš didžiausių aliuminio gamybos bendrovių pasaulyje, akcijų. 

Bendrovė EN+ nurodė, kad dalis jos lėšų, gautų Londono vertybinių popierių biržoje, bus panaudotos 
bendrovės skolai Rusijos valstybiniam bankui VTB, kuriam taikomos ES sankcijos, grąžinti. 

1. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė žino apie tai, kad 
praeitais metais bendrovė EN+ įregistruota Europos vertybinių popierių biržoje ir tapo pirmąja 
Rusijos bendrove, įregistruota šioje biržoje nuo tada, kai pradėtos taikyti ES sankcijos? 

2. Kaip Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė vertina specifinę EN+ 
padėtį, susijusią su ES sankcijomis, kuriomis tam tikriems Rusijos bankams ir bendrovėms 
apribojamos galimybės patekti į pirmines ir antrines ES kapitalo rinkas, nustatomas prekybos 
ginklais draudimas ir apribojamos Rusijos galimybės naudotis tam tikromis kritinės svarbos 
technologijomis ir paslaugomis, kurios gali būti naudojamos naftos gavybai ir žvalgybai? 

3. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė gali išaiškinti, ar kai 
kuriais atvejais ES sankcijos gali būti taikomos ir netiesiogiai, ir ar ji gali įvertinti, ar jos galėtų 
būti taikomos bendrovei EN+? 

                                                      
1  https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-

idUKKBN1D30N0 


