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JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS IŠRAŠŲ TURINYS 

Teikiami šie Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų išrašai: 

Eil. 

Nr. 
Išrašo tipas Aprašymas 

1. Duomenų apie juridinio asmens dalyvius 

išrašas 

1. Juridinio asmens kodas. 

2. Juridinio asmens pavadinimas.  

3. Juridinio asmens buveinė. 

4. paskutinė duomenų apie dalyvius atnaujinimo data. 

5. Uždarosios akcinės bendrovės duomenys: 

5.1. įstatinis kapitalas; įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, 

akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data 

Juridinių asmenų registre, akcijų klasė, akcijų skaičius, akcijos nominali 

vertė; 

5.2. duomenys apie akcininkus:  

5.2.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba 

adresas korespondencijai; kai akcininkas yra užsienio valstybės fizinis 

asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio 

valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo 

data); 

5.2.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai akcininkas yra 

užsienio valstybės juridinis asmuo, nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas 

juridinis asmuo; kai akcininkas yra valstybė ar savivaldybė, – pavadinimas, 

akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, 

pavadinimas, buveinė; 

5.2.3. kai akcininkas yra juridinio asmens statuso neturintis fondas, 

nurodomas fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba priežiūros institucijos 

suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas ir fondo valdymo įmonės 

pavadinimas, kodas. 

5.2.4. akcininko – juridinio asmens, kuriam  juridinio asmens kodas, teisinė 

forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas; 

5.2.5. kai akcija priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, 

- kiekvieno savininko 5.2.1-5.2.3 arba 5.2.4 papunkčiuose nurodyti 

duomenys ir kuris iš jų yra įgaliotas asmuo; 

5.2.6. kai investicinis fondas yra įsigijęs uždarosios akcinės bendrovės 

akcijų, - investicinio fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio 

priežiūros institucijos suteiktas kodas, jei jis buvo suteiktas; duomenys apie 

investicinio fondo valdymo įmonę: juridinio asmens kodas, pavadinimas;  

5.2.7. akcijų įgijimo data; 

5.2.8. turimų akcijų skaičius;  

5.3. akcijos klasė; 

5.3.1. akcijos nominali vertė; 

5.3.2. asmens tapimo akcininku data; 

6. akcininkų, kurių duomenys nenustatyti, turimų akcijų skaičius. 

7. Mažosios bendrijos duomenys: 

7.1. mažosios bendrijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji 

vieta arba adresas korespondencijai; kai mažosios bendrijos narys yra 

užsienio fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal 

užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik 

gimimo data); 

7.2. asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data; 

7.3. mažosios bendrijos nario įnašo dydžio keitimo data; 

7.4. mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė 

(kai įnašas nepiniginis); 

7.5. mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma. 

8. Viešosios įstaigos dalininko duomenys: 

8.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba 

adresas korespondencijai; kai viešosios įstaigos dalininkas yra užsienio 

fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio 

valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo 

data); 

8.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai viešosios įstaigos 



dalininkas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, 

kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai viešosios įstaigos 

dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – pavadinimas, valstybės ar 

savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė; 

8.3. dalininko teisių įgijimo data; 

8.4. dalininko įnašo dydžio keitimo data; 

8.5. dalininko įnašo vertė. 

2. Duomenų apie juridinio asmens dalyvius 

išrašas su istorija, kuriame nurodomi 

aktualūs ir istoriniai duomenys 

Duomenys nurodyti 1 punkte, ir akcijų netekimo data, asmens narystės 

mažojoje bendrijoje pabaigos data bei viešosios įstaigos dalininko teisių 

perleidimo data. 

3. Duomenų apie asmenį, kuris yra 

juridinių asmenų dalyvis, išrašas 

1. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba 

adresas korespondencijai; kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, 

papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio 

valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo 

data); 

2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai dalyvis yra užsienio 

valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje 

įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai uždarosios akcinės 

bendrovės akcininkė ar viešosios įstaigos dalininkė yra valstybė ar 

savivaldybė, – pavadinimas, uždarosios akcinės bendrovės akcininko teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė; 

3. juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas, Lietuvos banko 

arba priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas ir fondo 

valdymo įmonės kodas, pavadinimas; 

3. juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė 

pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas; 

4. Kai asmuo yra uždarosios akcinės bendrovės akcininkas:       

4.1. akcijų įgijimo data; 

4.2. turimų akcijų skaičius;  

4.3. akcijų klasė; 

4.4. akcijos nominali vertė;  

4.5. asmens tapimo akcininku data. 

5. Kai asmuo yra mažosios bendrijos narys: 

5.1. asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data; 

5.2. mažosios bendrijos nario įnašo dydžio keitimo data; 

5.3. mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė 

(kai įnašas) nepiniginis;  

5.4. mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma. 

6. Viešosios įstaigos dalininko duomenys: 

6.1. dalininko teisių įgijimo data; 

6.2. dalininko įnašo dydžio keitimo data; 

6.3. dalininko įnašo vertė. 

4. Duomenų apie asmenį, kuris yra 

juridinių asmenų dalyvis, išrašas su 

istorija, kuriame nurodomi aktualūs ir 

istoriniai duomenys 

Duomenys nurodyti 3 punkte, ir akcijų netekimo data, asmens narystės 

mažojoje bendrijoje pabaigos data bei viešosios įstaigos dalininko teisių 

perleidimo data. 
 

5. Identifikacinių duomenų apie juridinio 

asmens dalyvius išrašas 

1. Juridinio asmens kodas. 

2. Juridinio asmens pavadinimas. 

3. Juridinio asmens buveinė. 

4. Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus: fizinio 

asmens vardas, pavardė; juridinio asmens kodas, pavadinimas; 

juridinio asmens statuso neturinčio fondo pavadinimas; juridinio 

asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal 

galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas; asmens tapimo 

akcininku data. 

5. Duomenys apie mažosios bendrijos narius: vardas, pavardė, asmens 

tapimo mažosios bendrijos nariu data. 

6. Duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus: vardas, pavardė, 

dalininko teisių įgijimo data. 
 

 


