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„Ignitis grupė“ PVAP 
 
 

Šalis:     LIETUVA 

Projekto numeris:    52352 

Verslo sektorius:  Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regiono energetikos 

sektorius 

Pranešimo rūšis:    VALSTYBĖS MASTO  

Aplinkosaugos kategorija: B 

Numatoma patvirtinimo data:  2020 m. rugsėjo 16 d. 

Statusas:     Pasirašytas  

PSD paskelbtas:    2020 m. lapkričio 25 d. 

 
 

Projekto aprašymas 

67,5 mln. EUR investicija į nuosavą kapitalą, įgyvendinta per paskelbtą pradinį viešą 

akcijų platinimą (PVAP) įsigyjant AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“, Bendrovė) – 

komunalinių paslaugų ir energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių lyderės Baltijos 

šalių regione akcijas. PVAP metu ERPB pasirašė 15 % naujai išleistų akcijų, kurios 

sudaro 4 % viso Bendrovės akcijų paketo. Bendrovės akcijos dabar yra įtrauktos į 

„Nasdaq Vilnius“ ir Londono vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.  

 
Projekto tikslai 

Projekto tikslas – paremti didžiausią Baltijos šalių regiono PVAP, kuris yra svarbus 

regiono kapitalo rinkų plėtojimo etapas. Už Banko pasirašytas akcijas gautos įplaukos 

bus panaudotos Bendrovės investicijų į skirstomuosius tinklus programai finansuoti.  

 
Poveikis pereinamajam laikotarpiui 

ETI 60 

 
Klimato kaitos mažinimo prasme sandoris bus naudingas dėl energijos vartojimo 

efektyvumo, skirstomųjų tikslų modernizavimo ir naujų žaliųjų investicijų (perėjimo prie 
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tvarios rinkos ekonomikos komponentas – „žalia“).  
  

Be to, sandoris reikšmingai prisidės įgyvendinant pagrindinį Banko tikslą Baltijos šalyse 

– plėtoti vietines nuosavo kapitalo rinkas (perėjimo prie tvarios rinkos ekonomikos 

komponentas – atsparumas). 

 
 

Informacija apie klientą 
AB „IGNITIS GRUPĖ“  

 

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas  

67 500 000,00 EUR  

Pasirašyta 3 000 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų.  

 
Bendra projekto kaina 

450 000 000,00 EUR  

 
Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos apibūdinimas 

Projektas priskirtas B kategorijai (2019 m. ESP). Šis sandoris – tai investicija į nuosavą 

kapitalą, kuri įgyvendinta įsigyjant akcijas per PVAP ir kuria siekiama toliau stiprinti 

kapitalo rinkas Lietuvoje. Atlikdamas išsamų aplinkosaugos ir socialinės padėties 

patikrinimą (toliau – ESDD), Bankas apsiribojo tik viešai paskelbtos informacijos analize, 

klausimynu bei Banko aplinkosaugos ir socialinės padėties specialistų diskusijomis su 

Bendrovės aplinkosaugos srities vadovybe. Visa tai leido Banko aplinkosaugos ir 

socialinės padėties specialistams tinkamai įvertinti šio sandorio pavojus ir poveikį 

aplinkai bei socialinei padėčiai pagal Banko 2019 m. ESP. 

Iš Banko pritrauktų lėšų paskirtis – sustiprinti elektros skirstomuosius tinklus, kurie 

reikalingi siekiant toliau plėtoti energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių projektus ir 

gerinti energijos vartojimo efektyvumą. ESDD metu Bankas atliko įmonių grupės 

lygmens auditą ir tuo pačiu išanalizavo minėtas investicijas. Įmonių grupėje yra specialiai 

paskirta aplinkosaugos valdymo komanda, kuri atsako už įmonės masto aplinkosaugos 

sistemų kūrimą ir turi organizacines bei teisines galias įgyvendinti Banko reikalavimus 

veiklai. Komanda rengia visos įmonių grupės ir atskirai kai kurių patronuojamųjų įmonių 

tvarumo bei nefinansines ataskaitas. Apskritai, iš šių ataskaitų matyti, kad Bendrovė 

tinkamai laikosi reikalavimų ir kad esminės neatitikties atvejų nebuvo nustatyta. Be to, 

ESDD rezultatai patvirtino, jog Bendrovė turi tinkamas, pagal geriausią praktiką 

parengtas personalo politikas ir įgyvendina atsakomąsias kovos su COVID-19 

priemones. Jokių taupymo ar restruktūrizavimo planų šiuo metu nėra. 

Iš ERPB gautos įplaukos nebus naudojamos jokiems A kategorijos projektams. Ateityje 

Bendrovė neinvestuos į jokias anglimi kūrenamas elektrines, taip pat neplanuoja 
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įgyvendinti jokių A kategorijos projektų. Visi būsimi projektai bus tikrinami laikantis ERPB 

reikalavimų ir informacijos, paskelbtos pagal nacionalinius, ES ir Banko reikalavimus.  

Atsižvelgus į išsamaus aplinkosaugos ir socialinės padėties patikrinimo rezultatus, buvo 

parengtas ir su Bendrove suderintas aplinkosaugos ir socialinės srities veiksmų planas. 

Be pirmiau minėtų dalykų, į planą bus įtraukti reikalavimai sugriežtinti nefinansinių 

atskaitų teikimą laikantis geriausių praktikų ir ES teisės aktų bei susijusių rekomendacijų, 

pateikiamų informaciniuose dokumentuose apie klimato kaitą. Bendrovė įsipareigoja iki 

2023 m. įgyvendinti TCFD (Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo 

darbo grupės) rekomendacijas ir ataskaitas teikti laikantis tų rekomendacijų. Be to, 

aplinkosaugos ir socialinės srities veiksmų plane reikalaujama, kad tuo atveju, jei 

Bendrovė imtųsi plėtoti jautraus pobūdžio arba jautriose zonose vykdomus projektus, 

reikėtų atlikti išsamų poveikio aplinkai ir socialinei padėčiai vertinimą pagal Banko 

nustatytus reikalavimus.  

Bendrovės veiklą Bankas stebės analizuodamas Bendrovės parengtas metines 

ataskaitas ir, jei manytų esant būtina, apsilankydamas vietose.  

 
Techninis bendradarbiavimas 

Nėra. 

 
Papildoma nauda 

Finansavimo struktūra. Šiuo finansavimu Bankas siunčia itin reikšmingą signalą rinkai, 

remia sandorį kaip svarbiausias pagrindinis investuotojas, stiprina įmonių valdymą ir 

sudaro palankesnes sąlygas sėkmingai išplatinti akcijas dabartinėmis COVID-19 protrūkio 

paveiktomis sąlygomis.  

Rizikos mažinimas. Banko dalyvavimas sušvelnina nefinansines rizikas ir tokiu būdu 

nuramina klientus bei investuotojus.  

 

Įmonės kontaktiniai duomenys 

Jonas Rimavičius 

Jonas.Rimavicius@ignitis.lt  

+370 620 74043 

www.ignitisgrupe.lt  

„Ignitis grupė“, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva 

 

Pereinamasis laikotarpis 

Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam laikotarpiui vertinimo 
metodiką rasite čia. 

 

http://www.ignitisgrupe.lt/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Verslo galimybės 

Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę. 

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis: 

Tel.: +4420 7338 7168 

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com 

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje  
ERPB viešieji pirkimai:  

Tel: +44 20 7338 6794  

El. paštas: procurement@ebrd.com 

 

Bendro pobūdžio paklausimai 

 

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis ERPB paklausimų forma. 

 

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP) 

ASP ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiai būdais ERPB įgyvendina savo 
įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas yra 
įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi 

nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo ir 
konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią galimybę 
suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą 

keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos ir 
socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai bei 
socialinei padėčiai, ERPB papildomai reikalauja, kad jo klientai atitinkamai atskleistų 
informaciją apie projektų keliamus pavojus ir poveikį, arba surengtų konstruktyvias 
konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstytų atsiliepimus ir į juos reaguotų. 

 

Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite ASP. 

 

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas 

 

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką ir 
užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, kuriuos 
numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai nekeltų 
nepageidautino pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems klientams taikomas 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, kad veiksmingiausia 
priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti problemas ir jas išspręsti 
projekto vertinimo etapais. Pagrindinis vaidmuo užtikrinanttokių apsauginių priemonių 
taikymą tenka VAPT, kuri taip pat padeda stebėti projektuose kylančius pavojus ir po 
investavimo. 

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB 
finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo 
(nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą 
vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie 
kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant 

anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba 
arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta 
garbingai. 

 

Prieigos prie informacijos politika (PIP) 

 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB 
informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama 

skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei veiklos supratimą, 
principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima gauti ERPB interneto svetainėje, 
apsilankykite Prieigos prie informacijos politikai skirtame puslapyje. 

 

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant ERPB 
paklausimų formą.  

 

Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus mechanizmas 
(NAPPM) 

 

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo 
problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų 
nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo nesėkmingi, 
apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos gali pranešti 

per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM). 

 

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl 
kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas. 

Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant 
aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas 

laikosi savo Aplinkosaugos ir socialinės politikos arba konkrečiam projektui taikomų 
Prieigos prie informacijos politikos nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų 
politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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susijusių neatitikties atvejų. 

Apsilankykite Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektus mechanizmui skirtame 
interneto svetainės puslapyje, kur rasite paaiškinimą, kaip pateikti Prašymą atlikti peržiūrą 
užpildant konfidencialią internetinę formą, el. paštu, įprastu paštu arba telefonu. NAPPM, 
kurio veikimas grindžiamas Atskaitingumo pagal projektus politika ir Rekomendacijomis, 
užtikrina galimybę aptarti jums susirūpinimą keliančias problemas ir atsakyti į visus 
klausimus dėl Prašymų pateikimo ar nagrinėjimo. Pareiškėjo prašymu jo  tapatybė gali 
būti laikoma paslaptyje. 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

