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PRANEŠIMAS APIE PALŪKANŲ MOKĖJIMĄ/ 
INTEREST PAYMENT NOTIFICATION 

Atlikimo terminas/Requested proceeding: 
5 darbo dienos/Regular (5 working days)        
1 darbo diena/Express (1 working day)          

I. Emitento informacija/Issuer data
1. Emitento pavadinimas/Issuer’s name
2. Įmonės kodas/Registry code
3. LEI kodas/LEI code
4. Emitento įgaliotinis/Issuer Agent
5. Kontaktinio asmens vardas ir pavardė/
Contact person’s  name and surname
5.1. Telefono numeris/Phone number 
5.2. El. pašto adresas/E-mail 

II. Informacija, susijusi su palūkanų mokėjimu/Interest payment related information 

1. Vertybinių popierių pavadinimas/
Full name of securities 

2. ISIN kodas/ISIN code
3. Emisijos dydis/Volume of issue
4. Valiuta/Currency
5. Bendra mokamų palūkanų suma/
Total interest payment amount
6. Metinė palūkanų norma (%)/
Yearly interest rate (%)
7. Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia/
Beginning of the interest period
8. Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga/
End of the interest period
9. Palūkanų norma už periodą (%)/
Interest rate per period (%)
10. Mokesčių taikymas/Witholding tax
Pasirinkus “Taip”, pateikite informaciją apie
taikomus mokesčių tarifus (pildomas Priedas Nr.
1) /If “Yes”, please provide an additional
document on the applicable tax rates (please fill
in Annex 1)

 Taip/Yes  Ne/No

 Informacija apie mokesčių taikymą bus pateikta
mokėjimo dieną/Taxes will be updated on the payment
date

11. Palūkanų suma atskaičius mokesčius/
Net amount of interest
12. Mokėjimo agentas/Paying agent:
Pasirinkus “Ne”, nurodykite mokėjimo agento
pavadinimą ir BIC kodą/ If ‘’No’’, specify the
name and BIC of the paying agent

Nasdaq CSD1:  Taip/Yes                Ne/No;

Pavadinimas/Name:  ______________________________        
BIC: 

13. Dalyvių vertybinių popierių sąskaitų numeriai
Nasdaq CSD, kurie nėra įtraukiami atliekant
palūkanų mokėjimą/Excluded Participants‘
securities account numbers on the Nasdaq CSD
14. Pervedama palūkanų suma (neto) mokėjimo
agentui/Net interest amount transferred to the
paying agent
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1lėšos eurais pervedamos į TARGET2-Lietuvos sąskaitą ne vėliau kaip iki 12 val. vieną darbo dieną prieš mokėjimo 
dieną/funds in EUR should be provided on TARGET2-Lithuania account no later than 12:00 one day before payment 
date: 

Rekvizitai mokėjimo pavedimui atlikti/Requisite details:  
Gavėjas/Receiver: Nasdaq CSD Lithuanian branch (reg. No 304602060) 
IBAN: LT119057700000000001 
BIC: CSDLLT22577 

III. Pagrindinės datos/Key dates
1. Teisių apskaitos diena/Record date
2. Palūkanų mokėjimo diena/Payment date
3. Paraiškos pateikimo diena/Application date

Pastabos/Notes: 
1. Emitentas privalo pateikti paraišką nemažiau kaip 21 (dvidešimt vieną) darbo dieną iki įrašo dienos./The Issuer

is obliged to present an application to Nasdaq CSD at least 21 (twenty one) working days prior to registration
date.

2. Ši paraiška gali būti pasirašyta emitento arba emitento įgaliotinio./This application can be signed by the Issuer
or the Issuer Agent on behalf of the Issuer.

EMITENTAS ARBA EMITENTO ĮGALIOTINIS/ISSUER OR ISSUER AGENT: 

VARDAS, PAVARDĖ/FIRST AND LAST NAME (parašas/signature) (data/date) 

NASDAQ CSD SE: 

VARDAS, PAVARDĖ/FIRST AND LAST NAME (parašas/signature) (data/date) 

V. Papildomi dokumentai/Required additional documents
• Palūkanų mokėjimo žiniaraštis (Priedas Nr. 1)/Interest payment distribution list (Annex 1).
• Bendrovės sprendimas dėl palūkanų mokėjimo pridedant Mokėjimo sąlygas (tuo atveju, jei terminai ir

sąlygos skiriasi nuo tų, kurie nustatyti vertybinių popierių išleidimo programoje, patvirtintas prospektas
arba vertybinių popierių leidimo sąlygos)/Decision of the company to pay interest including Terms of
payment (if condition and terms differ from stated in the Program of the bond issue, the approved
prospectus or Terms of the Bond Issue).
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