Valstybinei energetikos reguliavimo
tarybai
info@vert.lt

2021-09-23, Nr. 21/09_(23)

DĖL SIŪLOMŲ REGULIACINĖS APLINKOS POKYČIŲ

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (toliau – LIPFA), kuriai priklauso pensijų
kaupimo bendrovės, valdančios 1,3 mln. dirbančiųjų kaupiamas lėšas, kurios sudaro virš 5
mlrd. eurų, ir kurios vienas iš veiklos tikslų yra aktyviai prisidėti tobulinant Lietuvos įstatymus
ir teisės aktus atliepiant Lietuvos investicijų valdymo įmonių interesus, susipažinusi su 2021
m. rugsėjo 17 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Ignitis) per vertybinių popierių biržą (nuoroda)
pateikta informacija apie Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT)
siūlomus atlikti reguliacinės aplinkos pokyčius, paskelbtos VERT viešos konsultacijos
kontekste, nori atkreipti dėmesį į preliminarių siūlomų pokyčių įtaką ne tik bendrovei, bet ir
investuotojams, įskaitant ir Lietuvos piliečius, kurie savo pensijų lėšas kaupia pensijų
fonduose.
Investicijoms pasirinkdami konkrečius vertybinius popierius ar turto klases, Lietuvos
gyventojų pensijų santaupas valdantys investiciniai fondai didelį dėmesį kreipia ir į vietos
rinką, kurioje galima padengti tam tikras pozicijas. Šiuo metu atidžiai stebime galimus teisinio
reguliavimo pakeitimus, susijusius su „Ignitis grupės“ veikla, ir nerimaujame dėl tikėtino jų
poveikio grupės akcijų kainai, taip pat ir fondų bei jų dalyvių investicijų rezultatams.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad netikėti, bet esminiai reguliuotojo numatomi pokyčiai turės
itin didelės įtakos „Ignitis grupės“ akcijų kainai, jos vertinimui bei perspektyvoms. Stabili
reguliacinė aplinka yra kritiškai svarbi tokioms įmonėms kaip „Ignitis grupė“, kurios
perspektyvumu neabejojame.
Efektyvioms investicijoms bei pensijų ir investicinių fondų veiklai itin svarbi yra stabili teisinė,
reguliacinė, skaidrumu paremta aplinka, skatinanti žmonių pasitikėjimą investavimu.
Atsižvelgiant į VERT siūlomus reguliacinės aplinkos pokyčius, LIPFA įžvelgia šias esmines
neigiamas rizikas:
I. finansinę žalą vietinių pensijų fondų investuotojams: esminiai reguliavimo, teisinių
klausimų keitimo poreikis turėtų būti apžvelgtas plačiąją esme, įvertinant galimą įtaką
visoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe asmenims, kaupiantiems lėšas pensijų fonduose.
Šiuo atveju VERT siūlomi pokyčiai neigiamai paveiktų Lietuvos pensijų fondų vertę ir
atitinkamai kaupiančiųjų sukaupto turto vertę.
II. patikimos šalies investicinės aplinkos įgalinimui bei tolimesniam vystymuisi: VERT
siūlomi ypač retrospektyvūs reguliacinės aplinkos pokyčiai, kurie savo esme galimai kelia
politinio pobūdžio ir nepriklausomumo ar nusistatymo klausimus, gali reikšmingai paveikti
tiek vietinių, tiek tarptautinių investuotojų pasitikėjimą bei šalies reputaciją taip sukeliant

sunkumus Lietuvos bendrovėms pritraukiant kapitalą bei investicijas. Šiuo metu atliktas
įdirbis pozicionuojant šalį kaip tinkamą atlikti investicijas gali nesugrįžtamai sugriauti šalies
reputaciją ilguoju laikotarpiu.
LIPFA narių vardu raginame atsižvelgti į aukščiau išdėstytą informaciją, t. y., VERT siūlomų
atlikti reguliacinės aplinkos pokyčių grėsmę tolimesnės investicinės aplinkos vystymuisi,
potencialią žalą vietinių pensijų fondams bei jų investuotojams, t. y., Lietuvos žmonėms, bei
dar kart įvertinti tokių pokyčių pagrįstumą ir reikalingumą.
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