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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS  

d÷l Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir pl÷tros banko (ERPB) kapitalo 
akcijų pasirašymo d÷l sprendimo didinti šį kapitalą 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

perdavus įstatymo galią turinčio teis÷s akto projektą nacionaliniams parlamentams, 

laikydamiesi įprastos teis÷kūros procedūros1, 

kadangi: 
                                                 
* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas 
simboliu ▌. 
1  ... Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... Tarybos 
sprendimas. 
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(1) pagal Susitarimo d÷l Europos rekonstrukcijos ir pl÷tros banko įsteigimo1 (ERPB) 4 
straipsnio 3 dalį 2010 m. geguž÷s 14–15 d. Zagrebe vykusiame metiniame susitikime 
ERBP valdytojai 1262 ir 1283 nutarimuose nusprend÷ ERPB įstatinį akcinį kapitalą 
padidinti 10 mlrd. EUR, kad ir toliau būtų užtikrinta pakankamai kapitalo vidutin÷s 
trukm÷s laikotarpiu išlaikyti tinkamą veiklos lygį šalyse, kuriose bankas vykdo 
veiklą, laikantis įstatuose nustatytų ribų;  

(2) prieš priimant šiuos nutarimus, ERPB kapitalas siek÷ 20 mlrd. EUR, o Sąjunga buvo 
pasirašiusi 60 000 akcijų; vienos akcijos nominalioji vert÷ – 10 000 EUR;  

(3) pagal 126 nutarimą ERPB įstatinis akcinis kapitalas yra padidinamas 100 000 
apmok÷tų akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, kurių skaičius suapvalinamas iki 
mažesnio sveiko skaičiaus, proporcingai turimų akcijų skaičiui. Kapitalui didinti 
skirtos apmok÷tos akcijos finansuojamos į ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko 
neapribotų bendrosios paskirties rezervų. Taigi šis sprendimas neturi tiesioginio 
poveikio Sąjungos biudžetui. Visi ERPB akcininkai automatiškai gavo apmok÷tų 
akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui; patiems akcininkams nereikia atlikti 
jokių papildomų procedūrinių veiksmų. Atitinkamai Sąjunga gavo 3 031 papildomą 
akciją; kiekvienos akcijos nominalioji vert÷ – 10 000 EUR, tad Sąjungos apmok÷tų 
akcijų skaičius padid÷jo iki 63 031 akcijų;  

(4) vadovaujantis 128 nutarimu, ERPB įstatinis akcinis kapitalas tur÷tų būti didinamas 
900 000 pirmalaikio išpirkimo akcijų, o vienos akcijos, kuri gali būti išperkama, 
nominalioji vert÷ – 10 000 EUR ▌. Kiekvienas narys tur÷tų tur÷ti teisę pasirašyti 
nominaliąja verte tam tikrą skaičių visų pirmalaikio išpirkimo akcijų, tačiau ne 
daugiau kaip 42,857 procento tokio nario prieš pat kapitalo didinimo įsigaliojimo 
datą tur÷tų akcijų. Tod÷l Sąjunga turi teisę pasirašyti iki 27 013 pirmalaikio 
išpirkimo akcijų iki 2011 m. gruodžio 31 d.; 

(5) vadovaujantis 128 nutarimu, ERPB kapitalo panaudojimas tur÷tų būti stebimas, 
laikantis ketvirtosios kapitalo išteklių apžvalgos (CRR4) 2011-2015 m. (CRR4 

laikotarpis) nuostatų. 2015 m. ERPB valdytojų taryba, atsižvelgdama į CRR4, 
gal÷tų priimti sprendimą, kad dalį nepanaudoto pirmalaikio išpirkimo kapitalo būtų 
galima išpirkti laikantis specialių sąlygų, d÷l kurių turi būti susitarta 2015 m. 128 
nutarimu ERPB valdytojų taryba nusprend÷, kad toks pirmalaikio išpirkimo akcijų 
išpirkimas būtų automatiškas ir taikomas visiems ERPB nariams, pasirašiusiems 
pirmalaikio išpirkimo akcijų pagal tą nutarimą. Tokiu atveju Komisija atsižvelgtų į 
ERPB valdytojų nutarimą ir jį įgyvendintų;   

(6) šiuo sprendimu tur÷tų būti padidintas ERPB geb÷jimas pl÷sti savo veiklą šalyse, 

kuriose vykdoma jo veikla, ir taip teikti vertingą pagalbą tų šalių ekonomikai 

ekonominiu požiūriu sunkiu laikotarpiu. Sąjungai reik÷tų pasirašyti tokių 

                                                 
1 OL L 372, 1990 12 31, p. 4. 
2 126 nutarimas d÷l įstatinio akcinio kapitalo padidinimo, apmok÷tų akcijų išleidimo ir jų 
apmok÷jimo perskirstant grynąsias pajamas 
3 128 nutarimas d÷l įstatinio akcinio kapitalo padidinimo, apmok÷tų akcijų išleidimo ir jų 
apmok÷jimo perskirstant grynąsias pajamas 
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papildomų akcijų, norint pasiekti Sąjungos išor÷s ekonominių santykių tikslus ir 
išlaikyti šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB;  

(6a) šiame sprendime numatant pirmalaikio išpirkimo kapitalo didinimą prisidedama  

užtikrinant ERPB prieigą prie finansų rinkų;  

(6b) Komisija iki CRR4 laikotarpio pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai tur÷tų 

pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertintas esamos Europos viešųjų finansų įstaigų, 

kurios skatina investicijas Sąjungoje ir kaimynin÷se šalyse, sistemos 

veiksmingumas. Į tą ataskaitą tur÷tų būti įtrauktos rekomendacijos d÷l atitinkamų 

bankų bendradarbiavimo ir d÷l jų veiklos optimizavimo ir koordinavimo, kaip 

raginama Europos Parlamento 2009 m. kovo 25 d. rezoliucijoje d÷l 2007 m. 

Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir pl÷tros banko metinių 

ataskaitų
1;  

(6c) ne Sąjungos šalyse, kuriose vykdoma bendra veikla, ERPB tur÷tų būti skatinamas 

pl÷toti bendradarbiavimą su kitomis Europos viešosiomis finansų įstaigomis, 

remdamasis tokiais susitarimais kaip trišalis Europos Komisijos, Europos 

investicijų banko kartu su Europos investicijų fondu ir Europos rekonstrukcijos ir 

pl÷tros banko susitarimo memorandumas d÷l bendradarbiavimo už Europos 

Sąjungos ribų bei panašiais susitarimais, kurie leidžia bankams veikti papildant 

vienas kitą, naudojantis kiekvieno iš jų lyginamaisiais pranašumais;  

(6d) neapibr÷žtasis įsipareigojimas, susijęs su pasirašyto kapitalo pirmalaikio išpirkimo 

dalimi, atspind÷tas Sąjungos biudžeto p.m. eilut÷je 01 03 01 02 „Europos 

rekonstrukcijos ir pl÷tros bankas. Išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis“;   

(6e) Sąjungos atstovai ERPB valdymo institucijose tur÷tų skatinti ERPB: toliau 

įgyvendinti geriausią riziką ribojančią bankininkyst÷s praktiką, kad ir toliau būtų 

išlaikoma labai tvirta jo kapitalo pozicija; atlikti veiksmus srityse, kurios atitinka 

pagrindinius strategijos „Europa 2020“ tikslus, siekiant didinti bendrą Sąjungos 

išor÷s veiksmų politikos darną; toliau pl÷toti finansines priemones, kurios būtų 

grindžiamos bendru Sąjungos biudžeto ir ERPB finansavimu, prisidedant prie 

Sąjungos tikslų įgyvendinimo ir tuo pačiu metu atsižvelgiant į tai, jog toks 

bendradarbiavimas tur÷tų būti papildytas veiksminga Sąjungos viešųjų l÷šų 

kontrole ir jų matomumu; savo interneto svetain÷je pateikti tinkamą informaciją 

apie operacijų, vykdomų per jo finansinius tarpininkus, naudos gav÷jus ir poveikį, 

taip pat apie projektų vertinimus;  

(6f) Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas tur÷tų kasmet Europos Parlamentui 

teikti ataskaitas apie tai, kaip skatinama siekti Sąjungos tikslų, visų pirma 

atsižvelgiant į Sąjungos išor÷s veiksmus, kaip nurodoma Europos Sąjungos 

sutarties 21 straipsnyje, strategiją „Europa 2020“ ir ženklaus atsinaujinančiosios 

energijos ir našiai energiją vartojančių technologijų perdavimo didinimą; 

(6g) Sąjungos atstovai ERPB valdymo institucijose tur÷tų d÷ti visas pastangas siekdami 

išvengti veiklos, kurią ERPB vykdytų jo veiklos šalyse per nebendradarbiaujančias 

                                                 
1  OL C 117E, 2010 5 6, p. 147. 
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užsienio jurisdikcijas, kurios arba netaiko mokesčių, arba taiko nominalius 

mokesčius, kuriose stokojama veiksmingo keitimosi informacija su užsienio 

mokesčių institucijomis ir trūksta teis÷s aktų, teisinių ir administracinių nuostatų 

skaidrumo arba kaip nurod÷ Ekonominio bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacija 

arba Finansinių veiksmų darbo grup÷, 

PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Sąjunga pasirašo 27 013 papildomų ERPB pirmalaikio išpirkimo akcijų (vienos akcijos vert÷ 
– 10 000 EUR), laikydamasi valdytojų tarybos 128 nutarimo, kurio tekstas pateikiamas kartu 
su šiuo sprendimu. 

2 straipsnis 

Sąjungos ERPB valdytojas Sąjungos vardu deponuoja reikalingą pasirašymo dokumentą. 

2a straipsnis 

Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas kasmet Europos Parlamentui pateikia ataskaitą 

d÷l kapitalo panaudojimo, d÷l priemonių, skirtų ERPB veiklos, vykdomos per finansinius 

tarpininkus, skaidrumui užtikrinti, d÷l to, kaip ERPB prisideda prie Sąjungos tikslų 

įgyvendinimo, d÷l rizikos ir veiksmingumo skolinantis papildomas l÷šas iš privataus 

sektoriaus ir d÷l Europos investicijų banko ir ERPB bendradarbiavimo už Sąjungos ribų. 

3 straipsnis 

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Priimta Briuselyje 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 
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PRIEDAS 

128 NUTARIMAS 

ĮSTATINIO AKCINIO KAPITALO DIDINIMAS, 
PIRMALAIKIO IŠPIRKIMO AKCIJŲ IŠLEIDIMAS, PASIRAŠYMAS 

IR IŠPIRKIMAS  

VALDYTOJŲ TARYBA, 

gavusi iš direktorių valdybos ataskaitą apie ketvirtą 2011–2015 m. laikotarpio kapitalo 
išteklių apžvalgą (CRR4), atliktą pagal Susitarimo d÷l banko įsteigimo (toliau – Susitarimas) 
5 straipsnio 3 dalį;  

išnagrin÷jusi šią ataskaitą ir patvirtinusi visas joje pateiktas išvadas ir rekomendacijas, 
įskaitant strateginius tikslus, pasiūlytą 9 mlrd. EUR metin÷s veiklos paketą 2011 ir 2012 m., 
kuris likusiu CRR4 laikotarpiu sumažintas iki 8,5 mlrd. EUR, taip pat kapitalo poreikių 
analizę; 

padariusi išvadą, kad pageidautina ir tikslinga padidinti įstatinį akcinį kapitalą 9 mlrd. EUR 
išleidžiant pirmalaikio išpirkimo akcijas ir šias akcijas skirti visiems jas pasirašyti 
pageidaujantiems nariams proporcingai jų turimam akcijų skaičiui tokiomis sąlygomis, kad 
jas būtų galima anksčiau išpirkti ir išpirktas akcijas anuliuoti;  

pritardama ataskaitoje pateiktai pastabai, kad, atsižvelgiant į banko poreikį užsitikrinti 
pakankamą kapitalą ateinančių penkerių metų veiklai, numatoma per šį laikotarpį visas bet 
kurių metų pajamas priskirti perviršiui, išskyrus galimus priskyrimus ERPB akcininkų 
specialiajam fondui papildyti; taip pat  

naudodamasi savo galiomis pagal Susitarimo 24 straipsnio 1 dalį, įskaitant, kiek tai yra 
būtina, savo galia spręsti visus klausimus, kurie yra perduoti arba priskirti direktorių valdybai 
pagal Susitarimo 24 straipsnio 2 dalies nuostatas, 

NUTARIA, KAD: 

Banko įstatinis akcinis kapitalas būtų didinamas ir akciniam kapitalui didinti skirtos akcijos 
būtų pasirašomos toliau išd÷stytomis sąlygomis: 

1. Įstatinio akcinio kapitalo didinimas 

a) Banko įstatinis akcinis kapitalas įsigaliojimo datą, kaip apibr÷žta šio nutarimo 
4 dalies a punkte, didinamas 900 000 pirmalaikio išpirkimo 10 000 EUR 
nominalios vert÷s akcijų, kurios gali būti išperkamos laikantis 3 dalies 
nuostatų. 

b) Iš šiuo nutarimu pasirašyti leidžiamų akcijų kiekvienam nariui suteikiama 
galimyb÷ laikantis šio nutarimo 2 dalies nuostatų pasirašyti pirmalaikio 
išpirkimo akcijų, kurių skaičius, suapvalinus iki mažesnio sveiko skaičiaus, 
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negali būti didesnis kaip 42,857 %1 tokio nario prieš pat kapitalo didinimo 
įsigaliojimo datą tur÷tų akcijų. 

c) Šiuo nutarimu pasirašyti leidžiamos pirmalaikio išpirkimo akcijos, kurios 
nebus pasirašytos pagal šio nutarimo 2 dalies nuostatas, rezervuojamos 
pasirašyti naujiems nariams ir išimtinai padidinti atskirų narių pasirašomų 
akcijų skaičių, kaip gali nuspręsti valdytojų taryba pagal Susitarimo d÷l banko 
įsteigimo 5 straipsnio 2 ir 4 dalis. 

2. Pasirašymas 

a) Kiekvienas narys turi teisę pasirašyti nominaliąja verte tam tikrą skaičių visų 
pirmalaikio išpirkimo akcijų, tačiau ne daugiau kaip 42,857 % tokio nario prieš 
pat įsigaliojimo datą tur÷tų akcijų. Kiekvienu atveju pasirašymas vykdomas 
pagal šiame nutarime išd÷stytas sąlygas. 

b) 2011 m. balandžio 30 d. arba anksčiau, arba bet kurią v÷lesnę dieną, tačiau ne 
v÷liau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., d÷l kurios direktorių valdyba gali nuspręsti 
2011 m. balandžio 30 d. arba anksčiau, kiekvienas narys, pageidaujantis 
pasirašyti akcijas pagal šį nutarimą, deponuoja bankui priimtina forma šiuos 
dokumentus: 

i) pasirašymo dokumentą, kuriuo narys pasirašo tam tikrą tame dokumente 
nurodytą pirmalaikio išpirkimo akcijų skaičių; 

ii) patvirtinimą, kad narys ÷m÷si visų reikalingų teisinių ir kitų vidinių 
veiksmų, leidžiančių jam atlikti tokį pasirašymą; taip pat 

iii) įsipareigojimą, kad narys, bankui paprašius, pateiks visą su šiais 
veiksmais susijusią informaciją. 

c) Visi pasirašymo dokumentai tampa galiojančiais ir laikoma, kad pasirašymas 
atliktas v÷lesnę iš šių datų: įsigaliojimo dieną arba tą dieną, kurią bankas 
pasirašančiajam nariui praneša, kad tokio nario pagal šio nutarimo 2 dalies b 
punkto nuostatas deponuoti dokumentai banką tenkina. 

d) Jei iki įsigaliojimo dienos nebuvo deponuota banką tenkinančių dokumentų, 
kuriais numatomas šio nutarimo 4 dalies a punkte nurodyto bendro akcijų 
skaičiaus pasirašymas, direktorių valdyba gali savo nuožiūra paskelbti, kad iki 
šiol narių deponuoti pasirašymo dokumentai ir pasirašymas pagal juos 
įsigalioja nedelsiant nepaisant bet kurios kitos šio nutarimo nuostatos, su 
sąlyga, kad direktorių valdyba mano, kad toks veiksmas geriausiai atitinka 
banko veiklos interesus, taip pat su sąlyga, kad direktorių valdyba mano, jog 
bendras akcijų skaičius, remiantis jau deponuotais pasirašymo dokumentais 

                                                 
1 Padidinus įmok÷tą kapitalą banko įstatinis akcinis kapitalas sieks 21 mlrd. EUR. Padidinimas 
9 mlrd. EUR yra lygus įstatinio kapitalo padidinimui 42,857 %; taigi, siekiant išlaikyti dabartinę 
akcijų pasiskirstymo struktūrą, kiekvienas akcininkas tur÷s teisę pasirašyti iki 42,857 % akcijų 
skaičiaus, tur÷to kapitalo padidinimo patvirtinimo metu. 
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arba artimiausiu metu numatomais deponuoti pasirašymo dokumentais, yra 
pakankamai artimas bendram 4 dalies a punkte nurodytam akcijų skaičiui. 

3. Išpirkimas  

a) Pasibaigus CRR4 laikotarpiui, šiuo nutarimu leidžiamas pasirašyti pirmalaikio 
išpirkimo akcijas bankas išperka nepatirdamas jokių išlaidų, laikydamasis 
tolesnių 3 dalies nuostatų. 

b) Laikantis tolesnių šios dalies nuostatų, visos pirmalaikio išpirkimo akcijos ar jų 
dalis išperkamos kitą dieną po 2016 m. metinio susitikimo, o išperkamų akcijų 
skaičius apskaičiuojamas taikant sutartą formulę (toliau – sutarta formul÷) 
remiantis nepanaudotu pirmalaikio išpirkimo kapitalu (jei tokio kapitalo yra) 
pasibaigus CRR4 laikotarpiui, laikantis banko įstatuose numatyto 87 % 
kapitalo panaudojimo ribos CRR4 laikotarpio pabaigoje. Skaičiuojant, 
nepanaudotas pirmalaikio išpirkimo kapitalas (jei tokio yra) yra prilyginamas 
mažesnei iš šių sumų: 9 000 000 000 EUR ir ((87 % A) – B), kai: 

i) A – bendra banko nesumaž÷jusios vert÷s pasirašyto kapitalo, rezervų ir 
perviršio suma CRR4 laikotarpio pabaigoje ir 

ii) B – bendra banko pagrindinio veiklos turto suma CRR4 laikotarpio 
pabaigoje. 

Pagal sutartą formulę išpirktinų akcijų, jei tokių yra, skaičius yra lygus tai sumai, padalintai iš 
akcijų nominaliosios vert÷s (10 000 EUR)1. 

c) Bet koks akcijų išpirkimas pagal šį nutarimą atliekamas su sąlyga, kad po 
išpirkimo ir toliau bus laikomasi visų atitinkamų Susitarimo sąlygų (pvz.: 
laikomasi 12 straipsnyje nustatytų dydžių; banko įsipareigojimams tenkinti 
nepareikalauta pirmalaikio išpirkimo akcijų (Susitarimo 6 straipsnio 4 dalis ir 
17 straipsnis) ir nepriimtas sprendimas galutinai nutraukti banko operacijas 
(Susitarimo 41 straipsnis ir 42 straipsnio 2 dalis). 

d) Prieš pat 2015 m. metinį susitikimą:  

i) Remdamasi žinomais su 2011–2014 m. susijusiais duomenimis ir 
pagrįstomis 2015 m. projekcijoms, banko vadovyb÷ parengia banko 
finansin÷s būkl÷s vertinimą ir prognozuoja, kokios tur÷tų būti 
ekonomin÷s sąlygos CRR4 laikotarpio pabaigoje, ypatingą d÷mesį 
skiriant ekonomikos našumo, investicijų, vidaus bankų sistemų ir 
tarptautinių kapitalo rinkų raidai, ir v÷liau rengia atitinkamas 
konsultacijas su direktorių valdyba; 

                                                 
1 Pagal sutartą formulę nepanaudoto pirmalaikio išpirkimo kapitalo suma tur÷tų būti lygi nuliui, 
jei banko pagrindin÷s veiklos turtas yra lygus arba didesnis kaip 87 % nesumaž÷jusios vert÷s 
pasirašyto kapitalo, rezervų ir perviršio.  
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ii) banko pirmininkas teikia direktorių valdybai ataskaitos valdytojų tarybai 
projektą ir dviejų toliau aprašytų nutarimų projektus; 

iii) pirmame nutarime nustatomas pirmalaikio išpirkimo akcijų, kurios turi 
būti išpirktos, skaičius: (x) jei taikant sutartą formulę nepanaudoto 
pirmalaikio išpirkimo kapitalo n÷ra, nutarime pažymima, kad taikant 
sutartą formulę išperkamų akcijų n÷ra; (y) jei taikant sutartą formulę yra 
nepanaudoto pirmalaikio išpirkimo kapitalo, o remiantis banko finansin÷s 
būkl÷s vertinimu ir numatomomis ekonomin÷mis sąlygomis darytina 
išvada, kad sutartą formulę galima taikyti be koregavimo, nutarime 
pažymima, kad išperkamas konkretus akcijų skaičius – maksimalus 
akcijų, kurias galima išpirkti pagal sutartą formulę, skaičius; arba (z) jei 
taikant sutartą formulę yra nepanaudoto pirmalaikio išpirkimo kapitalo, o 
remiantis banko finansin÷s būkl÷s vertinimu ir numatomomis 
ekonomin÷mis sąlygomis darytina išvada, kad sutarta formul÷ netur÷tų 
būti taikoma, nutarime pažymima, kad išperkamas tam tikras akcijų 
skaičius, kuris yra mažesnis už maksimalų akcijų, kurias galima išpirkti 
pagal sutartą formulę, skaičių ir gali būti lygus nuliui; 

iv) antrame nutarime nustatomas pirmalaikio išpirkimo akcijų, kurios 
nebuvo išpirktos pagal 3 dalies e arba f punktus CRR4 laikotarpio 
pabaigoje, išpirkimo procesas; 

v) nepaisant valdytojų tarybos darbo tvarkos nuostatų ir nepažeidžiant 
Susitarimo 24 straipsnyje nustatytų valdytojų tarybos galių, pirmalaikio 
išpirkimo akcijų išpirkimo klausimas atskiru punktu įtraukiamas į 
valdytojų tarybos 2015 m. metinio susitikimo darbotvarkę, o ataskaita ir 
nutarimai teikiami valdytojų tarybai atitinkamai svarstyti ir tvirtinti. 

e) 2015 m. metiniame susitikime valdytojų taryba d÷l pirmojo nutarimo 
sprendimą priima dauguma visų balsų, priklausančių balsavime 
dalyvaujantiems nariams, su sąlyga, kad jei šis pirmas nutarimas nebus 
patvirtintas min÷ta balsų dauguma, išpirktinų pirmalaikio išpirkimo akcijų, jei 
tokių bus, skaičius yra maksimalus akcijų, kurias galima išpirkti pagal sutartą 
formulę, skaičius; visais atvejais turi būti laikomasi 3 dalies f punkto nuostatų. 

f) Jei CRR4 laikotarpio pabaigoje banko faktin÷ finansin÷ būkl÷ ir tuometin÷s 
ekonomin÷s sąlygos iš esm÷s skiriasi nuo banko vadovyb÷s 2015 m. direktorių 
valdybai pateiktų projekcijų, valdytojų tarybai nedelsiant tokia pačia tvarka 
teikiamas naujas nutarimas, kuris turi būti patvirtintas tokia pačia balsų 
dauguma 2016 m. metiniame susitikime arba anksčiau. 

g) Įsigaliojus sprendimui išpirkti konkretų pirmalaikio išpirkimo akcijų skaičių 
pagal 3 dalies e arba f punktą, visi nariai, pasirašę šiuo nutarimu leidžiamų 
pasirašyti pirmalaikio išpirkimo akcijų, perleidžia bankui dalį akcijų arba visas 
akcijas proporcingai jų turimam tokių akcijų skaičiui ir tokios išpirktos 
pirmalaikio išpirkimo akcijos automatiškai anuliuojamos nuo išpirkimo dienos, 
o banko įstatinis kapitalas atitinkamai sumažinamas be jokio papildomo 
valdytojų tarybos nutarimo. 



 

AM\879694LT.doc 9/9 PE472.714v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

h) 2015 m. metiniame susitikime valdytojų taryba d÷l antrojo nutarimo sprendimą 
priima dauguma visų balsų, priklausančių balsavime dalyvaujantiems nariams. 

4. Įsigaliojimas ir kitos nuostatos 

a) Šiame nutarime įsigaliojimo data yra 2011 m. balandžio 30 d. arba ankstesn÷ 
data, arba bet kuri v÷lesn÷ data, bet ne v÷lesn÷ kaip 2011 m. gruodžio 31 d., 
kurią gali nustatyti ERPB direktorių valdyba ir kurią buvo deponuoti banką 
tenkinantys dokumentai pagal šio nutarimo, kuriuo numatomas iš viso bent 
450 0001 pirmalaikio išpirkimo akcijų pasirašymas, 2 dalies b punktą. 

b) Laikantis šio nutarimo sąlygų, Susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis 
pirmalaikio išpirkimo akcijoms, kurias leidžiama pasirašyti šiuo nutarimu, ir 
pagal šį nutarimą vykdomam akcijų pasirašymui, tartum tokios akcijos būtų 
banko pradinio akcinio kapitalo dalis, o toks pasirašymas ir apmok÷jimas – 
pradinis tokio kapitalo pasirašymas ir apmok÷jimas. 

(Priimta 2010 m. geguž÷s 14 d.) 

Or. en 

 

                                                 
1 50 % naujai leidžiamų pasirašyti pirmalaikio išpirkimo akcijų. 


