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UAB „EPSO-G“ pranešimas apie AB Nasdaq Vilnius 
listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso laikymąsi

1. Bendrovės valdysenos ataskaitos laisvos formos santrauka:

Vadovaudamasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052, bei UAB 
„EPSO-G“ įmonių grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos 
politika, UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė arba EPSO-G) šiame 
pranešime atskleidžia, kaip laikomasi AB Nasdaq Vilnius pa-
tvirtinto listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuosta-
tų. Jei šio kodekso ar kai kurių nuostatų nesilaikoma, tai yra 
nurodoma, kurių konkrečiai nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių 
priežasčių. 

Valstybės valdoma UAB „EPSO-G“ yra patronuojanti EPSO-G 
įmonių grupės (toliau – Grupė) bendrovė. 

Valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas 
įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (to-
liau tekste - EM). Bendrovės valdymo struktūrą, valdysenos 

Bendrovės valdymo struktūra:

• visuotinis akcininkų susirinkimas;

• valdyba (5 nariai, iš kurių 3 nepriklausomi nariai, kiti 2 nariai nominuoti vienintelio akcininko Energetikos ministerijos);

• Grupės mastu veikiantys komitetai:

• atlygio ir skyrimo komitetas (daugumą sudaro nepriklausomi nariai);

• audito komitetas (daugumą sudaro nepriklausomi nariai);

• inovacijų ir plėtros komitetas (daugumą sudaro nepriklausomi nariai).

• generalinis direktorius. 

1 paveikslas. Principinė EPSO-G korporatyvinio valdymo įgyvendinimo schema.

AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodek-
so rekomendacijų įgyvendinimas UAB „EPSO-G“ yra iš esmės 
užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pra-
nešime, bei plačios apimties informacijos atskleidimą EPSO-G 
interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją interesų tu-
rėtojams prieinamu bei suprantamu formatu.

modelį nustato Bendrovės įstatai, vienintelio akcininko – EM  
2018-04-24 patvirtintos UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korpo-
ratyvinio valdymo gairės bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
korporatyvinio valdymo politika. Visi paminėti dokumentai yra 
skelbiami viešai Bendrovės interneto puslapyje. 
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Grupėje veikia centralizuotas vidaus auditas. Siekiant užti-
krinti vidaus audito nepriklausomumą, nustatyta, jog vidaus 
audito vadovą skiria ir atleidžia valdymo bendrovės EPSO-G 
valdyba, kurioje daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Vidaus 
auditas taip pat yra atskaitingas EPSO-G audito komitetui, 
kurio sudėtyje taip pat dauguma nepriklausomų narių. Vidaus 
audito rekomendacijas analizuoja Bendrovės valdyba bei tvir-
tina priemonių planą rekomendacijų įgyvendinimui. 

EPSO-G įmonių grupės rizikų valdymo politikos pagrindu yra 
diegiama vieninga Grupėje rizikų valdymo sistema pagal tarp-
tautinėje praktikoje taikomus COSO ERM standartus, apibrė-

EPSO-G remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėstyta Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
paskelbtose gerosios valdysenos rekomendacijose, Jungtinių 
Tautų bei Nasdaq Vilnius rekomendacijose, kituose tarptau-
tiniu mastu pripažintuose standartuose ir gerosios valdyse-
nos rekomendacijose, kurių svarbiausias tikslas – užtikrinti, 
kad valstybės valdomos bendrovės būtų valdomos skaidriai 
ir efektyviai.

Šiuo metu Bendrovėje galiojančios veiklos politikos: 

žiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus 
bei atsakomybes. Rizikų valdymo koordinavimas yra vykdo-
mas Grupės mastu.

Gerajai valdysenos praktikai užtikrinti  EPSO-G grupėje yra pa-
tvirtintos veiklos politikos. Jos yra skirtos įdiegti nuoseklią ir 
veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, padedančią dar-
buotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius strateginius pro-
jektus ir skaidriai bei efektyviai kurti naudą šalies žmonėms  
ir verslui. Siekiant užtikrinti veiklos politikų veiksmingumą, 
Bendrovė kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo pažan-
gos ataskaitą. 

Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais strategi-
niais projektais ir itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidru-
mui bei atskaitingumui, EPSO-G įmonių grupė buvo įvertinta 
už pažangiausią dukterinių įmonių valdyseną, o bendroji val-
dysenos kokybė pelnė „A+“ įvertinimą. Tai parodė VšĮ  Val-
dymo koordinavimo centras (VKC) paskelbtas „VVĮ gerosios 
valdysenos indeksas 2019/20 metai“. VKC gerojo valdymo 
indeksas yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis 
įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: 
skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir 
įgyvendinimas.
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Pagal skaidrumo dimensiją EPSO-G pelnė aukščiausią „A+“ 
įvertinimą, identifikuojant tobulintinas sritis taikant darnumo 
praktiką ateityje.

Aukščiausias galimas įvertinimas „A+“ taip pat buvo skirtas už 
kolegialių organų darbą, jų narių atrankos procesą, kompeten-
ciją, įsitraukimą ir tai, jog kolegialių organų funkcijos atitinka 
gerosios valdysenos principus.

EPSO-G strateginio planavimas ir  įgyvendinimas įvertintas 
A+ balu. Finansinis tvarumas buvo įvertintas „A“ dėl grupės 
įsiskolinimo lygio, kuris susidarė dėl finansinio įpareigojimo 
mokėti „Ignitis grupė“ bendrovei už  įsigytas „Litgrid“ akcijas.

Rengdama 2021 m. veiklos planą, EPSO-G valdymo bendrovė 
tobulina valdyseną atsižvelgiant į VKC rekomendacijas.  

2. Struktūrizuota lentelė

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP / NE / 
NEAKTUALU KOMENTARAS

1. principas: Visuotinis akcininkų susirinkimas, nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės 

Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų traktavimą. Bendrovės valdysenos sistema 
turėtų apsaugoti akcininkų teises.

1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos 
galimybės susipažinti su teisės aktuose numatyta 
informacija ir (ar) dokumentais bei dalyvauti 
priimant bendrovei svarbius sprendimus.

TAIP Bendrovė turi vienintelį akcininką. 

1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų 
tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia 
vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas 
teises. 

TAIP Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės 
akcijos, vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.

1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas 
iš anksto, t. y. prieš perkant akcijas, susipažinti su 
išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamo-
mis teisėmis. 

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra listinguo-
jama.

1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso 
ar beveik viso bendrovės turto perleidimas, kas iš 
esmės reikštų bendrovės perleidimą, turėtų būti 
gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. 

TAIP Bendrovės įstatų 43 str. nurodyti atvejai, kuomet 
reikalingi vienintelio akcininko pritarimai – šie 
atvejai nustatyti, atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės 
pagrindinis turtas yra dukterinių bendrovių akcijos. 

1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo 
ir dalyvavimo jame procedūros turėtų sudaryti 
akcininkams lygias galimybes dalyvauti visuotiniame 
akcininkų susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų 
teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų 
susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti 
kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Pranešime apie šaukiamą 
visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovė turėtų 
nurodyti paskutinę dieną, kada vėliausiai galima 
pateikti siūlomus sprendimo projektus. 

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra 
listinguojama.

1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų 
teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, 
rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui 
parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai ne 
tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis 
užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo 
protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus 
sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti 
viešai ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis 
užsienio kalbomis. Rekomenduojama šią informaciją 
paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje. Viešai 
prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų 
apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti 
bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės 
komercinės paslaptys.

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra 
listinguojama.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP / NE / 
NEAKTUALU KOMENTARAS

1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų būti 
sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime 
asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. 
Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių 
balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį 
balsavimo biuletenį.

TAIP Akcininkas gali balsuoti raštu.  

1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, bendrovėms 
rekomenduojama plačiau taikyti modernias 
technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams 
galimybę dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių 
ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti 
užtikrintas perduodamos informacijos saugumas 
ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo 
tapatybę. 

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra 
listinguojama.

1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcininkų susir-
inkimo sprendimų projektus rekomenduojama atsk-
leisti naujas kolegialaus organo narių kandidatūras, 
siūlomą jiems atlygį, siūlomą išrinkti audito įmonę, 
jei šie klausimai yra įtraukti į visuotinio akcininkų su-
sirinkimo darbotvarkę.  Kai siūloma išrinkti naują ko-
legialaus organo narį, rekomenduojama informuoti 
apie jo išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas 
(ar siūlomas užimti) kitas vadovaujamas pareigas.

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra listinguo-
jama.

1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai, administracijos 
vadovai4 ar kiti su bendrove susiję kompetentingi 
asmenys, galintys pateikti informaciją, susijusią 
su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, 
turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. 
Siūlomi kandidatai į kolegialaus organo narius 
taip pat turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime, jeigu naujų narių rinkimai įtraukti į 
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką ir nėra 
listinguojama.

2. principas: Stebėtojų taryba 

2.1. Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė

Bendrovės stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę 
akcininkams ir objektyvią bei nešališką bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą, taip pat nuolat teikti rekomen-
dacijas bendrovės valdymo organams.

Stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. 

2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai, 
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei 
akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, 
atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės 
gerovę.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali skirtingai 
paveikti bendrovės akcininkų interesus, stebėtojų 
taryba su visais akcininkais turėtų elgtis nešališkai. 
Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai 
informuojami apie bendrovės strategiją, rizikos 
valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų sprendimą. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

4 Šio Kodekso prasme administracijos vadovai yra tie bendrovės darbuotojai, kurie užima aukščiausios grandies vadovaujančias pareigas.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP / NE / 
NEAKTUALU KOMENTARAS

2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka priimdama 
sprendimus, turinčius reikšmę bendrovės veiklai ir 
strategijai. Stebėtojų tarybos narių darbui ir spren-
dimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti savo 
prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad stebėtojų 
tarybos sprendimas gali pakenkti bendrovei. 
Nepriklausomi5  stebėtojų tarybos nariai turėtų: a) 
išlikti nepriklausomi atlikdami analizę, priimdami 
sprendimus; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų 
lengvatų, kurios gali kelti abejonių, kad stebėtojų 
tarybos nariai nėra nepriklausomi. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad bendrovės 
mokesčių planavimo strategijos būtų sudaromos 
ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais, 
siekiant išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su 
ilgalaikiais bendrovės ir jos akcininkų interesais, dėl 
ko gali atsirasti reputacijos, teisinė ar kita rizika. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų taryba 
būtų aprūpinta pakankamais ištekliais (tarp jų ir fi-
nansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant 
teisę gauti visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis 
nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius 
teisės, apskaitos ar kitokius specialistus stebėtojų 
tarybos ir jos komitetų kompetencijai priklausanči-
ais klausimais. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

2.2. Stebėtojų tarybos sudarymas

Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka turėtų užtikrinti tinkamą interesų konfliktų sprendimą, efektyvią ir sąžiningą bendrovės 
valdyseną.

2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti stebėtojų 
tarybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti 
kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų 
įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant 
išlaikyti tinkamą stebėtojų tarybos narių turimos 
kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, 
kad stebėtojų tarybos nariai, kaip visuma, turėtų 
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo 
užduotims tinkamai atlikti. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami api-
brėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai 
perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų už-
tikrintas būtinas profesinės patirties augimas.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti toks as-
muo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų 
kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Buvęs bendrovės va-
dovas ar valdybos narys tuoj pat neturėtų būti skiri-
amas į stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Kai 
bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, 
turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, 
kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba
nesudaroma.

5Šio Kodekso prasme stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 
dalyse yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP / NE / 
NEAKTUALU KOMENTARAS

2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti kiekvie-
nas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėme-
sio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys turėtų 
įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsi-
pareigojimus (ypač vadovaujančias pareigas kitose 
bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti 
stebėtojų tarybos nario pareigas. Jeigu stebėtojų 
tarybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje stebė-
tojų tarybos posėdžių per bendrovės finansinius 
metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės 
akcininkai.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, turėtų 
būti skelbiama, kurie stebėtojų tarybos nariai 
laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba gali 
nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka 
nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti 
laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar 
su bendrove susijusių aplinkybių. 

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą 
stebėtojų tarybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų 
tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų atlikti 
savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti stebėtojų 
tarybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo 
veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno stebė-
tojų tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvu-
mo vertinimą bei vertinimą, ar stebėtojų taryba 
pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Stebėtojų taryba 
turėtų bent kartą per metus paskelbti atitinkamą 
informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos pro-
cedūras.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba 
nesudaroma.

3. principas: Valdyba 

3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomybė

Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos įgyvendinimą, taip pat tinkamą bendrovės valdyseną, atsižvelgiant į 
akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių interesus. 

3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos, 
kurią patvirtino stebėtojų taryba, jei ji sudaroma,  
įgyvendinimą. Tais atvejais, kai stebėtojų taryba ne-
sudaroma, valdyba taip pat yra atsakinga už ben-
drovės strategijos patvirtinimą.

TAIP Bendrovės įstatų 39 p. nurodyta, kad Bendrovės 
valdyba tvirtina Grupės veiklos strategiją, kurioje, 
be kita ko, suformuluojama bendra Įmonių grupės 
misija ir vizija. Taip pat valdyba, vykdydama 
priežiūros funkciją, reguliariai svarsto ataskaitas 
apie strategijos įgyvendinimą.

3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo or-
ganas, atlieka jai Įstatyme ir bendrovės įstatuose 
priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrovėje 
nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka 
Įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba, 
vykdydama jai priskirtas funkcijas, turėtų atsižvelg-
ti į bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų 
grupių poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo 
kūrimo.

TAIP Bendrovės įstatų 44 punkte nurodyta, jog Ben-
drovės valdyba atlieka priežiūros funkcijas.
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3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi įstatymų 
ir bendrovės vidaus politikos nuostatų, taikomų 
bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai priklauso ši 
bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas 
rizikos valdymo ir kontrolės priemones užtikrinant 
reguliarią ir tiesioginę vadovų atskaitomybę. 

TAIP Bendrovės įstatų 39 ir 41 str. numatyta, kad Ben-
drovės valdyba tvirtina įmonių grupės dokumen-
tus (gaires, politikas, tvarkas ir pan.), formuoja 
bendrą Grupės korporatyvinio valdymo politiką 
ir nustato Įmonių grupės bendrovėms taikomus 
tokio korporatyvinio valdymo pagrindinius prin-
cipus, gaires, elgesio kodeksus, kitas rekomen-
dacinio pobūdžio taisykles.

Taip pat atskirais sprendimais valdyba paveda 
generaliniam direktoriui teikti reguliarias ataskai-
tas apie valdybos sektinus rodiklius (pvz., Ben-
drovės strategiją, veiklos planą, biudžetą ir pan.).

3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėje 
būtų įdiegtos priemonės, kurios įtrauktos į EBPO 
geros praktikos rekomendacijas6 dėl vidaus 
kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir 
standartų.

TAIP Bendrovėje galioja įvairūs dokumentai, 
užtikrinantys aukščiausio lygio vidaus kontrolę, 
etikos bei atitikties valdymo priemones, 
pavyzdžiui:

• vidaus auditas atskaitingas Bendrovės 
valdybai, kuri formuojama iš išorinių narių (3 
nariai nepriklausomi);

• audito komitetas formuojamas iš daugumos 
nepriklausomų narių, kam taip pat 
atskaitingas vidaus auditas; 

• Bendrovėje galioja Etikos ir elgesio kodeksas,  
UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos 
prevencijos politika, UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupės paramos politika, UAB „EPSO-G“ 
įmonių grupės kolegialių organų narių, 
vadovų ir darbuotojų interesų valdymo 
politika, UAB „EPSO-G“ įmonių grupės rizikų 
valdymo politika, UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupės skaidrumo ir komunikacijos politika 
ir kt.

3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą, turėtų 
atsižvelgti į tinkamą kandidato kvalifikacijos, 
patirties ir kompetencijos pusiausvyrą. 

TAIP Bendrovės įstatuose numatyta, kad Bendrovės 
generalinį direktorių skiria valdyba, atsižvelgdama 
į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Bendrovės įstatų 81 p. numatyta, kad valdyba, 
vertindama kandidato į Generalinius direktorius 
tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį 
šiuose Įstatuose ir teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimas ir tuo tikslu gali pareikalauti iš 
kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius 
dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas 
institucijas dėl reikalingos informacijos apie 
kandidatą suteikimo

6Nuoroda į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf


9UAB „EPSO-G“ pranešimas apie AB Nasdaq Vilnius listinguojamų 
bendrovių valdysenos kodekso laikymąsi

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS TAIP / NE / 
NEAKTUALU KOMENTARAS

3.2. Valdybos sudarymas

3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų susir-
inkimo, jei stebėtojų taryba nesudaroma, išrinkti 
valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifik-
acijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, 
taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti 
tinkamą valdybos narių turimos kvalifikacijos pusi-
ausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad valdybos nariai, 
kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir 
patirties savo užduotims tinkamai atlikti. 

TAIP Bendrovės valdybos narių atranka vykdoma pagal 
LR Vyriausybės nustatytą tvarką. Renkant Valdy-
bos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje 
būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nar-
iai, jų nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į 
LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 
631 patvirtintame Kandidatų į valstybės įmonės 
ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į 
valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės vi-
suotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų 
priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše ir 
UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialių organų 
narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo poli-
tikoje įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės 
aktų reikalavimus, taip pat siekiama, jog valdy-
bos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į 
valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas; esant 
galimybei, siekiama, jog į valdybą nebūtų skiriami 
Bendrovės darbuotojai. 
Kasmet valdybos nariai atlieka savo veiklos įsiver-
tinimą. Taip pat kasmet valdybos veiklą įvertina 
Atlygio ir skyrimo komitetas, kuris pateikia re-
komendacijas dėl veiklos tobulinimo. 

3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai, pavardės, infor-
macija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę 
patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius 
įsipareigojimus ir potencialius interesų konflik-
tus turėtų būti atskleisti nepažeidžiant asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame 
bus renkama valdyba ar atskiri jos nariai. Jeigu 
stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte nusta-
tyta informacija turėtų būti pateikiama visuotiniam 
akcininkų susirinkimui. Valdyba kiekvienais metais 
turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis 
apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metin-
iame pranešime.

TAIP Bendrovės įstatų 33 str. numatyta, jog susir-
inkimas, vertindamas kandidato į valdybos narius 
tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį 
įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nusta-
tytiems reikalavimams. Pagal Bendrovės įstatų 
34 str. kiekvienas kandidatas į valdybos narius 
privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui 
kandidato interesų deklaraciją. Informacija apie 
paskirtus valdybos narius skelbiama ir atnaujina-
ma Bendrovės internetiniame tinklalapyje. 

Metiniame pranešime papildomai ši informacija 
nėra kartojama, tačiau metiniame pranešime yra 
pateikiama informacija apie valdybos pirmininką, 
generalinį direktorių ir vyriausiąjį finansininką ir 
Vidaus audito padalinio vadovą. 

3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio es-
amos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai 
veiklai vykdyti. Kai stebėtojų taryba nėra sudaro-
ma, buvęs bendrovės vadovas tuoj pat neturėtų būti 
skiriamas į valdybos pirmininko postą. Kai bendrovė 
nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti 
pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi 
veiklos nešališkumui užtikrinti.

TAIP Bendrovės įstatuose numatyti kriterijai, kuriems 
esant asmuo apskritai negali būti renkamas 
valdybos nariu. Pagal Bendrovės įstatų 52 p., 
valdybos pirmininkas turi būti nepriklausomas 
valdybos narys.

3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys 
turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Jeigu 
valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje valdy-
bos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie 
tai turėtų būti informuojama bendrovės stebėtojų 
taryba, jeigu stebėtojų taryba bendrovėje nėra su-
daroma – visuotinis akcininkų susirinkimas.

TAIP Bendrovės protokoluose yra fiksuojamas valdy-
bos narių dalyvavimas bei balsavimas priimant 
sprendimus. Valdybos dalyvavimas posėdžiuose 
nurodomas metiniame pranešime.

Kiekvienais metais Bendrovės valdybos nari-
ai atlieka savo veiklos vertinimą, kurio rezulta-
tus pateikia akcininkams bei Atlygio ir skyrimo 
komitetui.
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3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant valdy-
bą, kai nesudaroma stebėtojų taryba, dalis jos na-
rių bus nepriklausomi7, turėtų būti skelbiama, kurie 
valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba 
gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atit-
inka visus Įstatyme nustatytus nepriklausomumo 
kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklauso-
mu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių 
aplinkybių. 

TAIP Tiek Bendrovės interneto tinklalapyje, tiek metin-
iame pranešime yra pateikiama informacija apie 
Bendrovės valdybos narius, specifiškai nurodant 
nepriklausomus narius. 

3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą valdybos 
posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės 
visuotinis akcininkų susirinkimas.

TAIP Bendrovės įstatuose numatyta, kad visuotinis 
akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl 
atlygio gairių, taikomų nustatant atlygį už veiklą 
Bendrovės ir Įmonių grupės valdyboje.

3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir 
atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir 
atstovauti jų interesams, atsižvelgdami ir į kitus in-
teresų turėtojus. Priimdami sprendimus jie neturėtų 
siekti asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi 
susitarimai dėl nekonkuravimo, taip pat jie neturėtų 
pažeidžiant bendrovės interesus pasinaudoti verslo 
informacija ir galimybėmis, kurios yra susijusios su 
bendrovės veikla.

TAIP Atsižvelgiant į siekį stebėti Bendrovės valdybos 
narių interesų konfliktų nebuvimą, kiekvienais 
metais valdybos nariai atnaujina savo interesų 
deklaracijas. Bendrovėje yra patvirtinta UAB „EP-
SO-G“ įmonių grupės Kolegialių organų narių, va-
dovų ir darbuotojų interesų valdymo politika. 

Taip pat, Bendrovės įstatuose numatyta, kad 
valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti ki-
tas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veik-
la Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant vado-
vaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse 
ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, 
pareigas Bendrovėje bei kituose juridiniuose as-
menyse (laikantis įstatuose nustatytų ribojimų) 
tik iš anksto apie tai informavę valdybą. 

Valdybų nariai yra pasirašę įsipareigojimus sau-
goti konfidencialią informaciją. 

Su valdybos nariais nėra sudaryti susitarimai dėl 
nekonkuravimo – tokių sutarčių poreikis nenusta-
tytas. 

3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti savo veik-
los įvertinimą. Jis turėtų apimti valdybos struktūros, 
darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė 
vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos nario kompe-
tencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, 
ar valdyba pasiekė nustatytų veiklos tikslų. Valdyba 
turėtų bent kartą per metus nepažeidžiant asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų viešai paskelbti atitinkamą informaciją 
apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.

TAIP Valdyba kasmet atlieka savo veiklos įsivertinimą, 
jos pagrindu rengia veiklos tobulinimo planą. 
Valdybos veiklos vertinimo rezultatai pateikiami 
Bendrovės metiniame pranešime. 

7Šio Kodekso prasme valdybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje yra 
apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.
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4. principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo tvarka

Bendrovėje nustatyta stebėtojų tarybos, jeigu ji sudaroma, ir valdybos darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų 
darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.

4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti, siekdama naudos tiek 
bendrovei, tiek ir jos akcininkams. Gera bendrovių 
valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos 
ir stebėtojų tarybos. Valdyba turėtų reguliariai, o es-
ant reikalui – nedelsiant informuoti stebėtojų tarybą 
apie visus svarbius bendrovei klausimus, susijusius 
su planavimu, verslo plėtra, rizikų valdymu ir kon-
trole, įsipareigojimų laikymusi bendrovėje. Valdyba 
turėtų informuoti stebėtojų tarybą apie faktinius 
verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau suformulu-
otų planų ir tikslų, nurodant to priežastis.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomen-
duojama rengti atitinkamu periodiškumu pagal iš 
anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati 
sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti kolegialių or-
ganų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos reng-
ti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas neper-
traukiamas esminių bendrovės valdysenos klausimų 
sprendimas. Bendrovės kolegialių organų posėdžiai 
turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį.

TAIP Bendrovės įstatuose numatyta, kad valdyba savo 
sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių 
rengiama tiek, kiek reikalinga, kad Valdyba galėtų 
tinkamai vykdyti savo funkcijas ir priimti jos kom-
petencijai priskirtus sprendimus.

Bendrovės valdyba kiekvienų metų pradžioje pa-
sitvirtina einamųjų metų eilinių posėdžių grafiką 
bei veiklos planą (preliminarius klausimus atit-
inkamam valdybos posėdžiui). 

4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų 
būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai 
laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klau-
simų svarstymui ir galėtų vykti diskusija, po kurios 
būtų priimami sprendimai. Kartu su pranešimu apie 
šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų 
būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbot-
varke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu 
neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, 
kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai 
ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės pakeitimu ar pa-
pildymu arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius 
bendrovei klausimus.

TAIP Pagal Valdybos darbo reglamentą medžiaga 
valdybai turi būti pateikiama 5 d. d. iki eilinio 
posėdžio. 

4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų 
darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo 
procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdy-
mo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti 
šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudži-
ai bendradarbiauti spręsdami kitus su bendrovės 
valdysena susijusius klausimus. Bendrovės stebė-
tojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės 
valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdy-
je svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių 
atšaukimu, atsakomybe, atlygio nustatymu.

NEAKTUALU Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.
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5. principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai 

5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas

Bendrovėje sudaryti komitetai turėtų didinti stebėtojų tarybos, o jei stebėtojų taryba nesudaroma, valdybos, kuri atlieka 
priežiūros funkcijas, darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti 
organizuoti darbą taip, kad sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. 

Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, 
tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas.

5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove susijusias 
aplinkybes, pasirinktą bendrovės valdysenos struktūrą, 
bendrovės stebėtojų taryba, o tais atvejais, kai ji nesu-
daroma - valdyba, kuri atlieka priežiūros funkcijas, su-
daro komitetus. Kolegialiam organui rekomenduojama 
suformuoti skyrimo, atlygio ir audito komitetus8.

TAIP

5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau nei tris 
komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų pateikti 
paaiškinimą, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį 
ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems 
komitetams nustatytus tikslus. 

TAIP Bendrovėje veikia UAB „EPSO-G“ valdybos sudary-
ti įmonių grupės atlygio ir skyrimo bei Inovacijų ir 
plėtros komitetai (į pirmąjį posėdį rinkosi 2020-01-
06, detalesnė informacija pateikiama metiniame 
pranešime), kurie veikia pagal jį formuojančio or-
gano patvirtintus veiklos nuostatus, bei „EPSO-G“  
vienintelio akcininko sudarytas grupės mastu 
veikiantis audito komitetas, kuris veikia pagal jį 
formuojančio organo patvirtintus veiklos nuostatus.

Atsižvelgiant į tai, jog atlygio ir skyrimo klausimai 
yra glaudžiai susiję, šio klausimų sprendimui rei-
kalingi tos pačios kvalifikacijos ekspertai, nuspręs-
ta formuoti vieną atlygio ir skyrimo komitetą.

5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams nustatytas 
funkcijas teisės aktų numatytais atvejais gali atlik-
ti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio Kodek-
so nuostatos, susijusios su komitetais (ypač dėl jų 
vaidmens, veiklos ir skaidrumo), kai tinka, turėtų būti 
taikomos visam kolegialiam organui. 

NEAKTUALU Žr. 5.1.1. p. 

5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai 
turėtų susidėti bent iš trijų narių. Atsižvelgiant į 
teisės aktų reikalavimus, komitetai gali būti sud-
aryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto nariai 
turėtų būti parenkami pirmiausia atsižvelgiant į jų 
kompetenciją, pirmenybę teikiant nepriklausomiems 
kolegialaus organo nariams. Valdybos pirmininkas 
neturėtų būti komitetų pirmininku.

TAIP Bendrovės įstatų 7.8 bei 7.9 skyriai reglamentuoja 
komitetų Grupėje sudarymą bei kompetenciją. Minėtu-
ose įstatuose nurodyta, kad Atlygio ir skyrimo bei Audi-
to komitetai susideda iš ne mažiau kaip 3 narių. 

Atlygio ir skyrimo komitete užtikrinama, kad iš 3 
narių sudėtyje būtų bent 1 nepriklausomas narys, 
o Audito komitete – bent 2 nepriklausomi nariai. 
Atlygio ir skyrimo bei Audito komitetų pirmininkai 
yra nepriklausomi komitetų nariai, nei vienas iš jų 
neina valdybos pirmininko pareigų.

Atlygio ir skyrimo komitete bei audito komitete 
ne visi nariai yra paskirti iš EPSO-G valdybos. Po 
vieną narį į kiekvieną iš komitetų yra paskirta, 
atsižvelgiant į kompetenciją, vykdant išorinę at-
ranką į nepriklausomo komiteto nario vietą. 

8Teisės aktai gali numatyti pareigą sudaryti atitinkamą komitetą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas nustato, kad viešojo intereso 
įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės 
reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti audito komitetą (teisės aktai numato išimčių, kada audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros funkcijas atliekantis kole-
gialus organas). 
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5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus turėtų 
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų 
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgalio-
jimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie 
savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto 
įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys 
jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent 
kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią ben-
drovė kasmet skelbia apie savo valdysenos struk-
tūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo 
metiniame pranešime, nepažeidžiant asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų, turėtų skelbti esamų komitetų praneši-
mus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių daly-
vavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat 
apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos re-
zultatus. 

TAIP/NE Komitetams įgaliojimai suformuoti EPSO-G įstatu-
ose bei komitetą formuojančio organo sprendimu 
– atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatai 
patvirtinti EPSO-G valdybos sprendimu, o audi-
to komiteto veiklos nuostatai patvirtinti EPSO-G 
vienintelio akcininko sprendimu, kaip tai leidžia 
Lietuvos banko patvirtinti Reikalavimai audito 
komiteto nariams (5 str.).

Komitetų veiklos nuostatai skelbiami viešai EP-
SO-G interneto svetainėje. Komitetų sudėtis, veik-
la ir kt. informacija pateikiama Grupės metiniame 
pranešime. 

5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir ob-
jektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra 
komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę daly-
vauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. 
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdy-
je dalyvautų tam tikri bendrovės darbuotojai arba 
ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų 
būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su 
akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti 
daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamen-
tuojančiose taisyklėse.

TAIP Komitetų veiklos nuostatuose numatyta teisė 
komitetų nariams savo nuožiūra kviesti į savo 
posėdžius EPSO-G įmonių grupės bendrovių or-
ganų narius, darbuotojus, įgaliotinius, kandidatus 
į tam tikras pozicijas ar kitus asmenis bei gauti 
iš jų reikiamus paaiškinimus savo kompetencijos 
ribose, taip pat tuo tikslu reikalauti, kad būtų at-
liekami būtini veiksmai, reikalingi komitetų funk-
cijoms atlikti.

5.2. Skyrimo komitetas

5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:

1. parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdy-
mo organų narių ir administracijos vadovų vie-
tas bei rekomenduoti kolegialiam organui juos 
svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti 
įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo 
organe, parengti funkcijų ir gebėjimų, kurių 
reikia konkrečiai pozicijai, aprašą ir įvertinti įpa-
reigojimui atlikti reikalingą laiką;

2. reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų 
struktūrą, dydį, sudėtį, narių įgūdžius, žinias ir 
veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendaci-
jas, kaip siekti reikiamų pokyčių;

3. reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui.

TAIP EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas veikia kaip 
Bendrovės valdybos patariamasis organas 
komiteto veiklos sričių klausimais, veikiantis 
Grupės mastu, kurio pagrindinės funkcijos yra:

• padeda atlikti kandidatų į organų narius at-
rankas visose įmonių grupės bendrovėse;

• teikia rekomendacijas įmonių grupės ben-
drovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, 
sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems 
nustatymo;

• teikia rekomendacijas dėl įmonių grupės 
politikų, reglamentuojančių atlygio politiką 
bei darbuotojų veiklos vertinimą;

• teikia rekomendacijas dėl kritinių pareigybių 
pamainumo planavimo sistemos.
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5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus 
organo nariais, kurie su bendrove yra susiję darbo 
santykiais,  ir administracijos vadovais, turėtų būti 
konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant 
jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.

TAIP Veiklos nuostatuose numatyta, kad Atlygio ir 
skyrimo komitetų šaukimo iniciatyvos teisę turi 
įmonių grupės valdybos arba vadovai, tuo pačiu 
pasiūlydami posėdžio darbotvarkę, pateikdami 
su klausimais susijusią medžiagą bei sprendimo 
projektus.

Nuostata nėra praktiškai aktuali šiuo metu, nes 
valdyboje nėra Bendrovės darbuotojų.

5.3. Atlygio komitetas

5.3.1. Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti šios:

1. teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūly-
mus dėl atlygio politikos, taikomos priežiūros 
ir valdymo organų nariams ir administracijos 
vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas at-
lygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veik-
los rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo 
finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų 
modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas, 
kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba 
sustabdyti mokėjimus, nurodant aplinkybes, 
dėl kurių būtų tikslinga tai padaryti;

2. teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl indi-
vidualaus atlygio kolegialių organų nariams ir 
administracijos vadovams siekiant, kad jie ati-
tiktų bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų 
veiklos įvertinimą;

3. reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos 
įgyvendinimą.

TAIP Žr. 5.2.1. punktą.

5.4. Audito komitetas

5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra apibrėž-
tos teisės aktuose, reglamentuojančiuose audito 
komiteto veiklą9. 

TAIP EPSO-G Audito komitetas veikia kaip Bendrovės 
valdybos patariamasis organas komiteto veiklos 
sričių klausimais, veikiantis Grupės mastu, kurio 
pagrindinės funkcijos yra:

• vykdo Grupės bendrovių finansinių ataskaitų 
rengimo bei audito atlikimo proceso priežiūrą; 

• atsakingas už Grupės bendrovių auditorių ir 
audito įmonių nepriklausomumo bei objek-
tyvumo principų laikymosi užtikrinimą; 

• atsakingas už Grupės bendrovių vidaus kon-
trolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, 
veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;

• atsakingas už Grupės bendrovių auditoriaus 
ir (ar) audito įmonės ne audito paslaugų tei-
kimo kontrolę;

• užtikrina sistemos dėl skundų teikimo vei-
kimą, skundų nagrinėjimą;

• vertina sandorius su susijusiomis šalimis. 

5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia 
informacija, susijusia su specifiniais bendrovės ap-
skaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės 
administracijos vadovai turėtų informuoti audito 
komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskai-
tos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais 
būdais. 

9Audito komitetų veiklos klausimus reglamentuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso 
įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas, taip pat Lietuvos banko patvirtintos taisyklės, reglamen-
tuojančios audito komitetų veiklą.
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5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiu-
ose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) valdybos pirmin-
inkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas 
(arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus 
bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. 
Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti 
su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo 
organų nariams.

TAIP Audito komiteto veiklos nuostatuose numatyta, 
kad komiteto nariai savo nuožiūra gali kviesti į 
savo posėdžius įmonių grupės bendrovių organų 
narius, darbuotojus, įgaliotinius, kandidatus į 
tam tikras pozicijas ar kitus asmenis bei gauti 
iš jų reikiamus paaiškinimus savo kompetencijos 
ribose, taip pat tuo tikslu reikalauti, kad būtų at-
liekami būtini veiksmai, reikalingi komiteto funk-
cijoms atlikti.

5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vid-
aus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito 
ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komite-
tas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės au-
ditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės 
gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp 
nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos 
grupės. 

TAIP Audito komitetas periodiškai, ne rečiau kaip kartą 
per ketvirtį yra supažindinamas su vidaus audito 
ataskaitomis bei ne rečiau kaip kartą per pusmetį 
- vidaus auditų planu ir dėl jų gali teikti rekomen-
dacijas Grupės bendrovių valdyboms.

Audito komitetas organizuoja susitikimus su 
išorės auditoriais, aptariant auditorių darbo pro-
gramą bei audito metu kilusius neaiškumus, o 
atlikus išorės auditą, su išorės auditoriais aptari-
amos jų išvados ir rekomendacijas. Audito įmonė 
kiekvienais metais pradėdama metinius auditus 
Audito komitetui ir bendrovėms pateikia savo 
nepriklausomumo deklaraciją.

5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi 
galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų 
galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti 
apie įtarimus, kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir 
turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcin-
gam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atit-
inkamiems tolesniems veiksmams.

TAIP Audito komiteto veiklos nuostatuose numatyta, 
kad Audito komitetas užtikrina efektyvų siste-
mos dėl skundų teikimo veikimą bei proporcingą 
ir nepriklausomą pateiktų skundų tyrimą. Įgyven-
dinant šią funkciją, Audito komiteto pirmininkas 
nedelsiant informuojamas apie reikšmingus 
gautus skundus, taip pat Audito komitetui pe-
riodiškai teikiama ataskaita apie Grupės ben-
drovėse gautus visus skundus, jų tyrimą bei at-
liktų tyrimų išvadų pagrindu priimtus sprendimus. 

5.1.1. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų tarybai, jei ji 
nesudaroma – valdybai, savo veiklos ataskaitas bent 
kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos 
metinės ir pusės metų ataskaitos.

TAIP Audito komiteto veiklos nuostatuose numatyta, 
kad Audito komitetas kas ketvirtį teikia veiklos 
ataskaitą Valdybai.

Taip pat teikia metinę veiklos ataskaitą EPSO-G 
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui bei 
Valdybai.
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6. principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas

 Bendrovės valdysenos sistema turėtų skatinti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius vengti interesų konfliktų 
bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.

Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės 
ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste 
sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus 
asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų 
vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarau-
ja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu 
tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros 
ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą 
pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį 
išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės ak-
cininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, 
nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.

TAIP Tokia pareiga nustatyta valdybos darbo regla-
mente, pasirašomoje sutartyje su valdybos nariu 
bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialių organų 
narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo poli-
tikoje. 

Bendrovės įstatų 34 p. numato, kad kiekvienas 
kandidatas į valdybos narius privalo nedelsiant in-
formuoti valdybą apie bet kokias naujas aplinky-
bes dėl ko gali kilti interesų konfliktas. 

7. principas: Bendrovės atlygio politika

 Bendrovėje nustatyta atlygio politika, jos peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konf-
liktams ir piktnaudžiavimui nustatant kolegialių organų narių ir administracijos vadovų atlygį, taip pat užtikrinti bendrovės 
atlygio politikos viešumą, skaidrumą, taip pat ir ilgalaikę bendrovės strategiją.

7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti bendrovės 
interneto tinklalapyje atlygio politiką, kuri turėtų 
būti reguliariai peržiūrima ir atitiktų ilgalaikę ben-
drovės strategiją. 

TAIP Bendrovėje yra taikoma UAB „EPSO-G“ vienintelio 
akcininko patvirtintos atlygio už veiklą UAB „EP-
SO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių 
organuose nustatymo gairės, kurios yra skelbia-
mos viešai. 

Bendrovėje yra taikoma UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupės Atlygio politika bei UAB „EPSO-G“ įmonių 
grupės darbuotojų veiklos vertinimo politika visa 
apimtimi. Abu dokumentai yra skelbiami viešai. 

7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio for-
mas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezul-
tatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis 
priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines 
išmokas, taip pat sąlygas, kurios numatytų atvejus, 
kada bendrovė gali susigrąžinti išmokėtas sumas 
arba sustabdyti mokėjimus.

TAIP Visos galimos kolegialių organų bei darbuotojų 
atlygio formos yra nustatytos Atlygio už veiklą 
UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
bendrovių organuose nustatymo gairėse bei UAB 
„EPSO-G“ įmonių grupės Atlygio politikoje. Abu do-
kumentai yra skelbiami viešai. 

7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų, atlygio 
politika turėtų numatyti, kad kolegialių organų, kurie 
vykdo priežiūros funkcijas, nariai neturėtų gauti at-
lygio, kuris priklausytų nuo bendrovės veiklos rezu-
ltatų.

TAIP Bendrovėje taikomos Atlygio už veiklą UAB „EP-
SO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių 
organuose nustatymo gairės, kurios reglamentu-
oja fiksuotą mėnesinį atlygį kolegialių organų na-
riams. Valdybos nariams nėra mokamas atlygis, 
kuris priklausytų nuo Bendrovės rezultatų. 
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7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai išsamią 
informaciją apie išeitinių išmokų politiką. Išeitinės 
išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos arba 
nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai 
neturėtų būti didesnės negu dvejų metų fiksuoto 
atlygio dalis arba jos ekvivalento suma. Išeitinės 
išmokos neturėtų būti mokamos, jei sutartis nu-
traukiama dėl blogų veiklos rezultatų.

TAIP / NE UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Atlygio politikoje 
nustatyta, jog grupės bendrovėse nesudaromi 
išankstiniai susitarimai dėl išeitinių išmokų dydžių 
(išskyrus bendrovių vadovus, kurių darbo sąly-
gas nustato valdyba). Išmokų, susijusių su darbo 
santykių pasibaigimu, dydžiai nustatomi atsižvel-
giant į darbo teisės normose įtvirtintus privalo-
mai mokėtinus minimalius tokių išmokų dydžius, 
išskyrus išimtinius atvejus, kuriais dėl objektyvių 
priežasčių susitariama dėl didesnių išmokų. Apie 
tokių išmokų išmokėjimus ir jų išmokėjimo pagrin-
dus turi būti informuojama atitinkama Grupės 
bendrovės valdyba jos artimiausiame posėdyje. 

7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo finansinėmis 
priemonėmis sistema, atlygio politikoje turėtų būti 
pateikta pakankamai išsami informacija apie akcijų 
išlaikymą po teisių suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis 
yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų 
būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų sky-
rimo. Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai 
ir administracijos vadovai turėtų išlaikyti tam tikrą 
skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklau-
somai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, 
susijusias su akcijų įsigijimu. 

NEAKTUALU Įmonėje nėra taikoma skatinimo finansinėmis 
priemonėmis sistema.

7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tin-
klalapyje informaciją apie atlygio politikos įgyven-
dinimą, kurioje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politi-
kai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais finansin-
iais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, 
kaip atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais 
finansiniais metais. Tokio pobūdžio informacijoje 
neturėtų būti komercinę vertę turinčios informaci-
jos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas es-
miniams bendrovės atlygio politikos pokyčiams, ly-
ginant su praėjusiais finansiniais metais. 

TAIP Informacija apie Bendrovės atlygio politikos 
įgyvendinimą ir vidutiniai atskirų darbuotojų 
grupių atlyginimų dydžiai viešai skelbiami Ben-
drovės metiniame pranešime, kurs skelbiamas 
Bendrovės interneto tinklapyje. 

Viešai skelbiama informacija apie darbuotojų at-
lygį kas ketvirtį Bendrovės interneto svetainėje. 

7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet kuris 
esminis atlygio politikos pokytis turėtų būti įtraukia-
mas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. 
Schemoms, pagal kurias kolegialaus organo nari-
ams ir darbuotojams yra atlyginama akcijomis arba 
akcijų opcionais, turėtų pritarti visuotinis akcininkų 
susirinkimas.

TAIP Bendrovės valdybos nariams atlygį nustato 
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Nustatant atlygį taikoma Atlygio už veiklą UAB 
„EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ben-
drovių organuose nustatymo gairės, kurios yra 
patvirtintos UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko. 

Įmonėje nėra taikomos minimos schemos. 

8. principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdysenoje

Bendrovės valdysenos sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose ar abipusiuose susitarimu-
ose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą, kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį 
stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, 
vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad 
būtų gerbiamos interesų turėtojų teisės ir teisėti 
interesai.

TAIP Bendrovėje veikia UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
skaidrumo ir komunikacijos politika, kurioje įtvirtin-
ti tikslai didinti interesų turėtojų informuotumą ir 
supratimą apie UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bei 
atskirų grupės bendrovių veiklas; užtikrinti dar-
buotojų įsitraukimą; kurti ir palaikyti tvarius ir pa-
sitikėjimu grįstus santykius su interesų turėtojais.
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8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti sąly-
gas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdy-
senoje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų 
dalyvavimo bendrovės valdysenoje pavyzdžiai galėtų 
būti darbuotojų ar jų atstovų dalyvavimas priimant 
svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su 
darbuotojais ar jų atstovais bendrovės valdysenos ir 
kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas 
bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas 
į bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo atve-
jais ir kita.

TAIP Bendrovė su Bendrovės darbuotojų atstovais vyk-
do konsultacijos, derybas, pasitarimus dėl Ben-
drovėje vykdomų veiklos procesų.

Interesų turėtojai gali dalyvauti Bendrovės 
valdyme tiek, kiek tai numato įstatymai.

8.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdyse-
nos procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos 
susipažinti su reikiama informacija.

TAIP Žr. 8.1. ir 8.2. punktus.

8.4. Interesų turėtojams turėtų būti sudarytos sąlygos 
konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką 
praktiką priežiūros funkciją vykdančiam kolegialiam 
organui.

NE Bendrovės internetiniame tinklalapyje Korupci-
jos prevencija skiltyje yra skelbiami pasitikėjimo 
linijos kontaktai. Parengtoje pranešimo pateikimo 
formoje kviečiama pranešti apie UAB „EPSO-G“ ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų bendrovių (LIT-
GRID AB, „Amber Grid“ AB, BALTPOOL UAB, „TE-
TAS“ UAB, „GET Baltic“ UAB) vadovų ir darbuotojų 
daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų 
pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskai-
tos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, 
prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konf-
liktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų 
skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažei-
dimus. Šiuo adresu informacija siunčiama tik EP-
SO-G korupcijos prevencijos pareigūnui, kuris už-
tikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės mastu veikiantis 
audito komitetas užtikrina, sistemos dėl skundų 
teikimo veikimą, skundų nagrinėjimą.

Numatoma artimiausiu metu sukurti sistemą, 
leidžiančią informaciją teikti grupės mastu veiki-
ančiam audito komitetui.
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9.  principas: Informacijos atskleidimas

 Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finan-
sinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdyseną, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informaci-
jos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip pat asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų rei-
kalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija 
turėtų apimti, įskaitant, bet neapsiribojant:

TAIP Bendrovėje veikia UAB „EPSO-G“ įmonių grupės 
skaidrumo ir komunikacijos politika, kurioje nuro-
dyta informacija atskleidžiama Bendrovės metin-
iame pranešime ir interneto svetainėje.

bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; TAIP -

bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją; TAIP -

asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės ak-
cijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) 
kartu su susijusiais asmenimis valdančius, taip pat 
įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, 
nurodant galutinį naudos gavėją;

TAIP -

bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie 
iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, 
jų turimas akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą 
kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį; 

TAIP -

esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių 
skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėju-
sius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos 
kryptis ir veiklos rezultatus;

TAIP -

galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, ben-
drovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką;

TAIP -

bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis; TAIP -

pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais 
ir kitais interesų turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų 
išteklių politika, darbuotojų dalyvavimas bendrovės 
valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar ak-
cijų opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vi-
etos bendruomene ir kt.);

TAIP -

bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją; TAIP -

socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija 
iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar plan-
uojamus investicinius projektus. 

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra 
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos 
šiame sąraše, atskleidimu. Šis Kodekso principas 
neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti infor-
maciją, numatytą teisės aktuose.

TAIP -
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9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte nuro-
dytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri 
yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti 
informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus 
rezultatus.

TAIP UAB „EPSO-G“ kaip patronuojanti bendrovė atsk-
leidžia informaciją apie Grupės finansinius rezul-
tatus bei Grupės bendrovių veiklą. 

9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte nuro-
dytą informaciją, rekomenduojama pateikti infor-
maciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų 
narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifik-
aciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų 
paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama 
atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų 
narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą at-
lygį ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamen-
tuojama 7 principe.

TAIP Bendrovės metiniame pranešime ir interneto sve-
tainėje atskleidžiama ši informacija.

9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, 
kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskrim-
inuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvil-
giu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir 
vienu metu. 

NEAKTUALU Bendrovė turi vienintelį akcininką, nėra listinguo-
jama. 

10. principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas

 Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.

10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės 
finansinės padėties ir finansinių veiklos rezultatų, 
bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 
metiniame pranešime pateikiamos finansinės in-
formacijos patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma 
audito įmonė.

TAIP Nepriklausomą auditorių skiria visuotinis akcininkų 
susirinkimas. 

10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą 
visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės 
stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma 
- bendrovės valdyba.

TAIP Auditoriaus atrankos procese aktyviai dalyvauja 
Grupės mastu veikiantis audito komitetas. Audito 
komitetas teikia rekomendaciją Bendrovės valdy-
bai dėl auditoriaus kandidatūros. Galutinį spren-
dimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas, kurį 
šaukia bei sprendimų projektus teikia valdyba. 

10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį 
už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų 
tai atskleisti viešai. Šia informacija taip pat turėtų 
disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji 
bendrovėje nesudaroma – bendrovės valdyba, svars-
tydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti 
visuotiniam akcininkų susirinkimui.

TAIP Audito įmonė ne audito paslaugas teikia vado-
vaujantis UAB „EPSO-G“ Audito komiteto pat-
virtinta UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ne audito 
paslaugų pirkimo iš audito įmonės ar iš bet kurios 
tinklui, kuriam priklauso auditą atliekanti įmonė, 
politika. Per ataskaitinį laikotarpį audito įmonės 
gautas užmokestis už Grupės bendrovėms suteik-
tas ne audito paslaugas, skelbiamas metiniam 
pranešime. 

Ne audito paslaugų teikimą prižiūri grupės mas-
tu veikiantis audito komitetas, kuris, kaip minėta 
10.2 p., aktyviai dalyvauja auditoriaus atrankos 
procedūroje. Taigi audito komitetas teikdamas 
valdybai rekomendaciją dėl auditoriaus, turi visą 
reikalingą informaciją apie auditorius. 


