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DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO
TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS
NUSTATYMO METODIKOS

Reguliuojamos rinkos operatorius AB Nasdaq Vilnius šiuo raštu pateikia savo pastabas ir
pasiūlymus dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) projekto, dėl
kurio Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) paskelbė viešąją
konsultaciją.
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) teisės aktų nustatyta tvarka 2021 m. rugsėjo 17 d. viešai
Europos Sąjungos mastu paskelbė esminį pranešimą, kad 2021 m. rugsėjo 16 d. VERT viešajai
konsultacijai paskelbė Metodikos pakeitimo projektą. Daugiau informacijos galima surasti
pagal šią nuorodą:
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2d935ea43d4f9c35afd84768be9d6828&lang=lt
Pastebėtina, kad per kelias dienas Grupės įmonės rinkos vertė nukrito daugiau kaip 11
procentų, t.y. apie 175 milijonus eurų. Mūsų nuomone, didžiausią įtaką Grupės rinkos vertės
kritimui padarė informacija apie numatomus Metodikos pakeitimus. Toks Grupės akcijų vertės
kritimas dėl numatomų esminių Metodikos pakeitimų kapitalo rinkoje sukėlė nuogąstavimus
ir diskusijas tarp rinkos ekspertų dėl reguliacinių rizikų ir neigiamų pasekmių kapitalo rinkai
ir investuotojams. Pavyzdžiui, viena iš didžiausių tarptautinių finansinių institucijų „Bank of
America Merryl Lynch“, stebinti Grupės akciją, pakoregavo jos įvertį ir rekomendaciją pakeitė
į
„Parduoti“.
Daugiau
informacijos
galima
surasti
pagal
šią
nuorodą:
https://www.vz.lt/rinkos/2021/09/22/boa-ignitis-grupes-akcija-rekomenduoja-parduoti.
Grupė yra didžiausios kapitalizacijos bendrovė Baltijos šalių kapitalo rinkoje, kurios akcijomis
yra prekiaujama Lietuvos reguliuojamoje rinkoje, o depozitoriumo pakvitavimais – Londono
vertybinių popierių biržoje. Grupės viešu akcijų siūlymu ir atėjimu į kapitalo rinką buvo
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siekiama ne tik pritraukti kapitalo Grupei, bet ir padaryti teigiamą postūmį plėtojant Lietuvos
kapitalo rinką, pasitikėjimą šia rinka ir jos reguliacine aplinka, didinti Lietuvos patrauklumą ir
matomumą tarptautinių investuotojų tarpe. Todėl, mūsų nuomone, esminiai siūlomi Metodikos
pakeitimai turės įtakos ne tik Grupės veiklai ir rezultatams, bet ir darys neigiamą poveikį
Lietuvos kapitalo rinkai, pasitikėjimui ja ir tolimesnei jos plėtrai.
Atsižvelgiant į investuotojams suformuotus lūkesčius dėl Grupės veiklos perspektyvų, Grupei
prieš metus pavyko viešo akcijų platinimo metu pritraukti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio
institucinius bei privačius investuotojus - buvo pritraukta 450 milijonų eurų investicijų. Todėl
esminiai reguliaciniai pokyčiai energetikos sektoriuje, kuriuos būtų siekiama įgyvendinti per
tokį trumpą laiką po viešo akcijų siūlymo, lems ne tik neigiamą investuotojų reakciją, bet turės
ir neigiamą poveikį Lietuvos bei užsienio investuotojų lūkesčių formavimuisi. Investuotojų
lūkesčiai dėl teisinio neapibrėžtumo ir padidėjusios reguliacinės rizikos gali keistis ne tik
investuojant į Grupės akcijas, bet ir į kitų Lietuvos bendrovių akcijas. Tokiu būdu Lietuvoje
būtų formuojama bloga investavimo praktika, kuri dėl reguliacinių rizikų ir neapibrėžtumo
mažintų kapitalo rinkos patrauklumą bei didintų investicijų pritraukimo kaštus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prieš priimant esminius Metodikos ar kitų teisės aktų
pakeitimus bei papildymus, siūlytume įvertinti jų galimą neigiamą poveikį Lietuvos kapitalo
rinkai, investuotojų lūkesčiams bei sėkmingam investicijų pritraukimui į Lietuvos bendroves
ateityje.
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