DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL TEO LT, AB ĮSTATINIO KAPITALO
MAŽINIMO
- Kodėl yra mažinamas įstatinis kapitalas?
Bendrovė kasmet sukuria didelius pinigų srautus. Įmonė iš uždirbtų pinigų visiškai patenkina ilgalaikių
investicijų poreikį, kiekvienais metais moka dividendus Bendrovės akcininkams, o laisvas lėšas investuoja į
finansinius instrumentus ir indėlius bankuose.
Akcininkams mokamų dividendų sumą riboja įstatymo reikalavimas dividendus mokėti iš Bendrovės
sukaupto nepaskirstyto pelno. TEO kasmet akcininkams išmoka maksimalią įstatymo leidžiamą dividendų
sumą.
Todėl siekiant padidinti grąžą akcininkams siūloma sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir sumažinto įstatinio
kapitalo dydžio pinigų sumą išmokėti visiems akcininkams proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių
akcijų nominaliai vertei. Įstatinis kapitalas bus mažinamas anuliuojant akcijas visiems akcininkams
proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
- Kodėl dabar mažinamas kapitalas?
Pastaraisiais metais Bendrovė daug investavo į naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mes
pasiekėme užsibrėžtus tikslus ir artimiausiu metu investicijų poreikis bus mažesnis, todėl laisvas lėšas
Bendrovė gali išmokėti akcininkams, mažindama įstatinį kapitalą.
- Ar po mažinimo keisis akcininkų valdomų akcijų proporcijos ir ar dėl to „TeliaSonera“ dalis
padidės?
Ne, visų proporcijos liks tos pačios ir po mažinimo; ir balsų proporcijos, ir teisės į dividendus liks tokios pat
kaip iki mažinimo.
- Kokią įtaką įstatinio kapitalo mažinimas turės įmonės finansų būklei?
Įstatinio kapitalo sumažinimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės finansų būklei, nes akcininkų nuosavybė,
kurią sudaro įstatinis kapitalas, įstatymo numatytas rezervas ir nepaskirstytas pelnas, sudaro beveik 90 proc.
viso Bendrovės turto vertės.
Sumažinus įstatinį kapitalą, t. y. sumažėjus akcijų skaičiui, pagerės santykiniai įmonės rodikliai, tokie kaip
vienai akcijai tenkantis pelnas ir dividendai.
Taip pat sumažinus įstatinį kapitalą, 2015 metais, prieš skirstant 2014 metų pelną, bus galima 19,4 mln. litų
sumažinti įstatymo numatytą rezervo dydį ir šią sumą skirti dividendams.
- Ar įmonei neteks skolintis, kad išmokėtų lėšas mažinant įstatinį kapitalą?
2014 m. kovo 31 d. duomenimis, Bendrovė turėjo 260 mln. litų pinigų ir jų ekvivalentų. Per pirmąjį 2014 m.
ketvirtį pinigų padaugėjo 35 mln. litų.
2013 m. dividendams sumokėti 2014 m. gegužės pabaigoje reikės 148 mln. litų.
Įregistravus įstatinio kapitalo sumažinimą Juridinių asmenų rejestre, lėšos dėl kapitalo sumažinimo pagal
įstatymą bus išmokėtos per mėnesį nuo pakeistų įstatų įregistravimo. Tam reikės 194 mln. litų.
Iš viso įmonė akcininkams šiemet išmokės 342 mln. litų. Bendrovė iš esmės yra sukaupusi ir tikimasi, kad
dar sukaups reikiamų lėšų iš savo įprastinės veiklos. Jeigu bus poreikis imti trumpalaikę paskolą
apyvartinėms lėšoms, įmonė tai galės padaryti palankiomis sąlygomis.
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- Kas ir kada gaus išmokas dėl įstatinio kapitalo mažinimo?
Išmokas turi teisę gauti asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl
įstatinio kapitalo mažinimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje,
t. y. bus TEO LT, AB akcininkai 2014 m. gegužės 14 dieną.
Tai reiškia, kad tie akcininkai, kurie gaus dividendus už 2013 m., gaus ir lėšų dėl įstatinio kapitalo mažinimo.
Tik dividendai už 2013 m. bus išmokėti gegužės mėn. pabaigoje, o pinigai dėl įstatinio kapitalo mažinimo
išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir turi būti
išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.
Apie įstatinio kapitalo mažinimą ir pinigų išmokėjimą bus viešai paskelbta iš anksto.
- Kokio dydžio bus išmoka ir ar ji bus apmokestinta?
Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių
asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.
Išmokų dydžiai turi būti proporcingi teisių apskaitos dienos pabaigoje (2014 m. gegužės 14 d.) akcininkų
turėtų akcijų nominalių verčių sumai, t. y. 0,25 lito (0,072 euro) vienai TEO LT, AB akcijai.
Kadangi Bendrovės įstatinis kapitalas buvo formuojamas iš savininkų (akcininkų) įnašų ir nebuvo didinamas
iš Bendrovės lėšų (pelno, rezervų ar akcijų priedų), akcininkams išmokamos lėšos neapmokestinamos pelno
bei gyventojų pajamų mokesčiais.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant
akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais.
- Ar gausiu išmoką, jeigu po 2014 m. gegužės 14 d. parduosiu TEO akcijas?
Taip, nes pinigai dėl įstatinio kapitalo mažinimo yra išmokami nepriklausomai, ar akcininkas turi Bendrovės
akcijų po teisių apskaitos dienos (2014 m. gegužės 14 d.), ar ne. Tai reiškia, kad akcininkas gali parduoti
akcijas po 2014 m. gegužės 14 d. ir vis tiek gaus 0,25 lito kiekvienai akcijai, turėtai 2014 m. gegužės 14
dieną.
- Kokia bus akcijų anuliavimo procedūra?
Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo pakeisti bendrovės įstatai pateikiami juridinių asmenų registro tvarkytojui ne
anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo paskelbimo apie visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą dienos.
Ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki dokumentų dėl įstatinio kapitalo sumažinimo registravimo Juridinių asmenų
registre Bendrovė kreipsis dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
Prekyba biržoje bus sustabdyta ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki įstatų pateikimo Juridinių asmenų registrui
dienos ir bus sudarytas akcininkų sąrašas. Akcijos anuliuojamos visiems šiame sąraše esantiems Bendrovės
akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems
daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis akcijų skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento
0,749999999 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio įstatinio kapitalo, devyni skaičiai po
kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:
1) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus
apvalinamas į didesnę pusę;
2) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus
apvalinamas į mažesnę pusę.
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Akcininkams, kuriems pagal akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius
(toliau – Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną) Bendrovės
akciją.
Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 582 613 138 (penkis šimtus
aštuoniasdešimt du milijonus šešis šimtus trylika tūkstančių šimtą trisdešimt aštuonis), t. y. Bendrovės akcijų
skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius
akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias (šiuo atveju tai TeliaSonera), mažinamas
tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų
skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.
Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų
skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias (šiuo atveju tai
TeliaSonera), didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Maksimalaus akcijų skaičiaus ir Paskaičiuoto akcijų
skaičiaus visiems akcininkams skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų
skaičius.
- Jeigu akcininkas turi vieną akciją, ar ji bus anuliuojama?
Ne. Pagal siūlomą sprendimo projektą akcijos anuliuojamos tik tiems akcininkams, kurie turi daugiau nei
vieną akciją, o jei pagal akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius bus
mažesnis už vieną, bus paliekama po vieną Bendrovės akciją.
- Jei akcininkas turi 1000 akcijų, kiek akcijų bus anuliuota ir kiek lėšų išmokėta, įskaitant dividendus?
Jei akcininkas turi 1000 akcijų ir jas turės 2014 m. gegužės 14 d., jam priklausys 0,19 lito dividendų vienai
akcijai (iš viso 190 litų dividendų, o atskaičiavus mokesčius akcininkas gaus 161 Lt 50 centų) ir 0,25 lito
vienai akcijai lėšų dėl įstatinio kapitalo mažinimo (iš viso 250 litų, neapmokestinama), kuriuos jis gaus per
mėnesį, po to, kai bus įregistruotas sumažintas įstatinis kapitalas.
Jeigu akcininkas toliau laikys akcijas ir jas turės įstatų registravimo Registre dieną, jam bus anuliuota 250
akcijų ir po anuliavimo liks 750 akcijų.
- Kaip bus apmokestinami 2013 metų dividendai?
2014 m. mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:
- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims,
taikant 15 proc. (iki 2014 m. sausio 1 d. buvo 20 proc.) gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams
asmenims, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Dėl mažesnio gyventojų pajamų mokesčio tarifo 2013 m. dividendų suma, kurią akcininkas gaus
atskaičiavus mokesčius, bus didesnė nei pernai metais.
- Ar keisis Bendrovės dividendų politika 2015 metais?
Bendrovė kiekvienais metais moka dividendus. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimus dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės įmonių grupės įmonės, t.y. TEO LT, AB,
sukaupto nepaskirstyto pelno. Akcininkams kasmet išmokama beveik maksimali pagal įstatymus galima
dividendų suma (96−98 proc. pagrindinės įmonės nepaskirstyto pelno).
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