AB „Ignitis gamyba“
Akcininkų dėmesiui

2020 m. birželio 12 d.

DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi,
informuojame apie AB „Ignitis gamyba“ (toliau –Bendrovė) sudarytą sandorį su susijusia šalimi:
Kaip Bendrovė
sandorio šalimi

kita Pagrindinė Bendrovės akcininkė – UAB
„Ignitis grupė“ valdo 97,45 proc. Bendrovės
akcijų ir valdo 100 proc. kitos sandorio šalies
– UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
organizacija“ akcijų.
Susijusios šalies duomenys (juridinio UAB „Energetikos paslaugų ir rangos
asmens pavadinimas, teisinė forma, organizacija“, pagal Lietuvos Respublikos
kodas,
buveinė,
registras,
kuriame teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti
kaupiami ir saugomi duomenys apie šį uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens
asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, kodas 304132956, registruotos buveinės
adresas korespondencijai)
adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius,
Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.
UAB „Ignitis grupė“, pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota
ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio
asmens kodas 301844044, registruotos
buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310
Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią
duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų
centre.
Sandorio data ir vertė
2020 m. birželio 12 d. Bendrovė (toliau –
Mokestinių nuostolių perėmėja), pasirašė
sutartį dėl mokestinių nuostolių perėmimo
(toliau – Sutartis) su UAB „Energetikos
paslaugų ir rangos organizacija“ (toliau –
Mokestinių nuostolių perdavėja) ir UAB „Ignitis
grupė“ (toliau – Patronuojantis vienetas).
Šalys susitarė, kad Mokestinių nuostolių
perdavėja perduoda 2019 metų mokestinius
nuostolius,
apskaičiuotus
vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio
įstatymo nuostatomis, kurie sudaro 1 487 690
Eur, Mokestinių nuostolių perėmėjai. Už
perimtus nuostolius Bendrovė įsipareigoja
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Mokestinių nuostolių perdavėjai sumokėti 216
848,13 Eur.
Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra Sutartis priskiriama įprastai Bendrovės ūkinei
sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės veiklai ir atitinka Lietuvos Respublikos pelno
ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, mokesčio įstatymo nuostatas, nes Šalys ir
atžvilgiu
Patronuojanti bendrovė priklauso vienetų
grupei, kurią sudaro Patronuojantis vienetas ir
jo dukteriniai apmokestinamieji vienetai,
kuriuose Patronuojantis vienetas turi daugiau
kaip 2/3 akcijų, Sutarties Šalys priklauso
vienetų grupei ilgiau nei dvejus metus.
Perduodami mokestiniai nuostoliai yra patirti
iš įprastinės veiklos ir Mokestinių nuostolių
perdavėja Sutarties sudarymo dieną neturi
mokestinės nepriemokos.
UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonių mokestinių
nuostolių perdavimo – priėmimo procesas
numatytas UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonių
mokestinių nuostolių perdavimo kitai grupės
įmonei taisyklėse, patvirtintose UAB „Ignitis
grupė“ Finansų ir investicijų valdymo
departamento vadovo 2019 m. birželio 4 d.
sprendimu, ir perimant 2019 m. mokestinius
nuostolius atlygis už mokestinių nuostolių
perdavimą buvo nustatytas taip, kaip nurodyta
šiose taisyklėse.
Taip pat UAB “Ignitis grupė” Stebėtojų tarybos
Audito komitetas 2020 m. birželio 10 d. priėmė
sprendimą,
jog,
remiantis
aukščiau
nurodytomis prielaidomis, nėra priežasčių dėl
ko šis įprastines verslo sąlygas atitinkantis
sandoris
negalėtų
būti
sudarytas.
Atsižvelgdama į šią nuomonę, Bendrovės
stebėtojų taryba 2020 m. birželio 12 d. priėmė
sprendimą neprieštarauti sandorio sudarymui.
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