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Apie ką kalbėsime?
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Seminaro metu 
aptarsime

I. OPCIONAI IR DARBUOTOJŲ AKCIJOS: 
KODĖL TAI PATRAUKLI MOTYVACINĖ 
PRIEMONĖ BEI KAIP TAI VEIKIA?

II. AKCININKŲ SUTARTYS: GALIMOS 
NAUDOS IR RIZIKOS

III. INVESTUOTOJAI IR JŲ SIŪLOMOS 
BENDRADARBIAVIMO SĄLYGOS: Į KĄ 
SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ?
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Turinys
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Pasirinkimo sandoris (angl. 
„option“) – tai sandoris, 
suteikiantis teisę, bet ne 
įsipareigojimą pirkti arba 
parduoti tam tikrą kiekį turto 
(vertybiniai popieriai, valiutos, 
akcijų indeksai, palūkanų 
normos, žaliavos ir pan.) 
sutarta kaina ir sutartu metu 
ateityje.

Opcionas - tai „loterijos
bilietas“, kuris bus laimingas, 
jei tam tikro turto kaina pakils
(pirkimo opcionams) arba
nukris (pardavimo)

pasirinkimo sandoris 
finansų rinkose

Opcionas -
kas tai?
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Opcionas -
kas tai?

Opcionas verčiamas į lietuvių kalbą kaip 
„pasirinkimo sandoris“.

Opcionai yra derivatyvai, nes jų vertė 
priklauso nuo kito turto vertės.

Opcionai turi sverto efektą: opciono 
įsigijimo kaina paprastai ženkliai 
mažesnė, nei turto, kurį suteikiama teisė 
įsigyti. Tai reiškia, kad potenciali grąža 
(teigiama ar neigiama) yra santykinai 
didelė. 
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Į opcionus investuojama spekuliavimo ir 
rizikos valdymo tikslais.

Opcionai būna pirkimo (angl. call) ir 
pardavimo (angl. put).
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Opciono pirkėjas (gavėjas) turi teisę, bet 
ne įsipareigojimą turtą pirkti arba 
parduoti.

Opciono pardavėjas (davėjas) privalo
turtą pirkti arba parduoti.

Pasirinkimo sandoriai labai retai yra 
faktiškai įvykdomi
(perkamas/parduodamas pats turtas, su 
kuriuo susietas opcionas).
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1. už kiek sutariama turtą pirkti/parduoti; 
2. koks opciono laikotarpis (vykdymo 

data);
3. kokia kainos svyravimo rizika 

(volatility).

Pavyzdžiui: 
teisė įsigyti Bitcoiną po 1 mėnesio už 7600 
USD (dabartinę rinkos kainą)
arba
Teisė įsigyti 100 Bitcoinų po 1 metų už 
7600 USD 
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Nuo ko priklauso 
opciono kaina?
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Tai pirkimo opcionai - teisė įsigyti 
bendrovės akcijų ateityje.

Dažniausiai suteikiami nemokamai (tik 
patys opcionai - jais suteikiamas akcijas 
reikės įsigyti).

Dažniausiai faktiškai vykdomi, t.y. 
darbuotojai perka akcijas (kitas variantas 
- išmoka darbuotojui, lygi akcijų rinkos 
kainai ir opcione numatytai kainai).
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Darbuotojų akcijų 
opcionai (Employee 
Stock Option - ESO)
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• Darbo užmokestis (atidėtas).

• Darbuotojų motyvacijos priemonė -
siekis skatinti “šeimininkiškumą”.

• Darbuotojų lojalumo skatinimo 
priemonė - skatinti ilgiau išdirbti 
įmonėje.

• Padėka (premija).
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Pagrindiniai ESO 
tikslai
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“Pasak bendrovės, visi, kurių darbo sutartys 
įmonėje pasirašytos iki 2016 m. gruodžio 1 d. ir 
kurie dirba bent po 24 val. per savaitę, buvo 
apdovanoti 30 akcijų, mažiau valandų dirbę 
darbuotojai akcijų gaus proporcingai jų darbo 
valandoms. Pagal gruodžio 16-osios akcijų kainą 
biržoje, 30 vnt. vertė siekė apie 1.345 Eur. <...> 
„Labai nedaug kompanijų turi galimybę atšvęsti 
savo 150 metų jubiliejų, ir dar mažiau bendrovių 
tai gali daryti tais metais, kai siekia, tikriausiai, 
pačio geriausio rezultato per visą savo 
gyvavimo istoriją. Norėjome sujungti kompanijos 
įkūrimo ir jos steigėjų šventę, įtraukdami ir mūsų 
darbuotojus. Jiems esame dėkingi už kasdienį 
darbą, siekiant užtikrinti sklandžią „DFDS“ 
prekybą, keliones ir augimą ateityje“, –
pranešime spaudai cituojamas Nielsas 
Smedegaardas, DFDS generalinis direktorius.”
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• Cliff vesting (bandomasis laikotarpis)

• Graded vesting (palaipsnis teisių 
perdavimas)

• Startuolių rinkos „standartas“: 4 metų 
vesting’as su 1 metų cliff vesting (+ 
pagreitinimo sąlyga/acceleration 
clause) 

13

Teisių perdavimo 
laikotarpis (vesting)
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• Kas bus akcijų pardavėjas?

• Kokios klasės akcijos bus 
parduodamos?

• Už kiek akcijos parduodamos - iš 
anksto nustatyta kaina (strike price)?

• Ar parduodamos akcijos, ar tik 
išmokamas kainų skirtumas tarp iš 
anksto nustatytos kainos ir akcijų rinkos 
kainos?
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ESO įgyvendinimo 
sąlygos
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ESO apmokestinimas

Jei realiai įgyjamos akcijos, tuomet 2 apmokestinimo momentai:

• Akcijų įgijimo metu: jei akcijos gaunamos nemokamai ar perkamos žemesne nei rinkos kaina, tai laikoma 
pajamomis natūra, susijusiomis su darbo santykiais (A klasės pajamos).

• Akcijų pardavimo metu: įprastinis apmokestinimas GPM (mokestis skaičiuojamas nuo skirtumo tarp 
akcijų pardavimo ir jų įsigijimo kainos, įvertinant jau sumokėtus mokesčius nuo pajamų natūra).

Jei mokama išmoka (akcijų kainų skirtumas) apmokestinimo išmokos išmokėjimo momentu (net jei mokama 
buvusiam darbuotojui - vis tiek darbo santykių pajamos).

Opciono 
suteikimas

Vestingas Akcijų 
įgijimas

Dalyvavimas įmonės veikloje Akcijų pardavimas
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Su darbo santykiais susijusios pajamos -
vadinasi, apmokestinamos Sodros 
mokesčiais.

Taikoma lengvata: Socialinio draudimo 
įmokos neskaičiuojamos nuo pagal 
pasirinkimo sandorius gaunamų akcijų, 
jeigu teisė į akcijas darbuotojams 
suteikiama ne anksčiau kaip po 3 metų.
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Sodros lengvata 
pajamoms iš opciono
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• Darbuotojų akcijų išleidimo galimybė 
turi būti numatyta įstatuose

• Paprastosios akcijos
• Turi būti nustatytas terminas, per kurį 

akcijas galima perleisti akcijas tik kitam 
darbuotojui (max. 3 metai)

• Galima susitarti dėl dalinio darbuotojų 
akcijų apmokėjimo iš darbo užmokesčio 
(tik jei darbuotojas sutinka)

• Negali būti suteikiamos stebėtojų 
tarybos ar valdybos nariams, 
bendrovės vadovui

• Praktikoje leidžiamos retai
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Darbuotojų akcijos
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Akcijos suteikiamos vadovaujantis Akcijų 
suteikimo taisyklėmis. Akcijų rengimo taisyklių 
rengimą gali inicijuoti:

• Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos 
suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų

• Ne mažiau kaip 1/3 visų bendrovės 
darbuotojų

• Bendrovės vadovas, valdyba, stebėtojų 
taryba

Akcijų suteikimo taisykles vadovas privalo 
parengti. Akcininkų susirinkimas neprivalo jų 
patvirtinti. 

Neigiama įtaka reputacijai / darbuotojų 
motyvacijai nepatvirtintus taisyklių?
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Akcijų suteikimas 
darbuotojų iniciatyva 
(nuo 2018 01 01)
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• Akcijos suteikiamos bendrovės, 
patronuojančios ar dukterinės bendrovės 
darbuotojams (bet kokiems)

• Negali būti suteikiamos esamiems 
akcininkams, turintiems 5% ar daugiau akcijų 
(balsų)

• Galima suteikti paprastąsias, 
privilegijuotąsias ar darbuotojų akcijas
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• Akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų 
emisiją arba perleidžiant bendrovės turimas 
savas akcijas

• Akcijos perleidžiamos neatlygintinai ar iš 
dalies atlygintinai

• Turi būti sudarytas rezervas akcijoms suteikti 
arba bendrovė turi įgijusi savų akcijų (tam 
paprastai taip pat reikia rezervo)
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Akcininkų sutartys:
galimos rizikos ir 
naudos
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Dėl ko paprastai tariamasi akcininkų 
sutartyse

1. Kaip įmonė bus valdoma?

2. Kas ir ką įneš (akcininkų indėlis)?

3. Kaip verslas bus finansuojamas? 

4. Kaip skirstysime pelną (dengsite 
nuostolius)?

5. Koks ilgalaikis verslo tikslas?

6. Kas bus, jei nesutarsime (išėjimo 
sąlygos)?

7. Bet kokios kitos teisėtos sąlygos.



23

• Mažajam akcininkui - visada (pagal 
įstatymą realių teisių neturi)

• Lygiaverčiams akcininkams (50/50) -
visada (aklavietės grėsmė)

• Didžiajam akcininkui (virš 50%, ⅔, ¾) -
gerokai rečiau (teisė į informaciją, pirmumo 
teisės, priverstinis akcijų išpirkimas, drag-
along nuostatos)

Kam ir kada reikalinga
akcininkų sutartis
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Kokių sąlygų akcininkų sutartyse pageidauja 
investuotojai

Sutartos akcijų dalies + apsaugos nuo akcijų „atskiedimo“ (anti-dilution).

Group Pre-Seed Post-Seed Post-Series A Post-Series B

Founders 100% 85% 30% 20%

Seed 
Investors

15% 10% 5%

Series A 
investors

50% 31 1/3%

Series B 
investors

10% 12 1/3%

Option Pool 10% 12 1/3%

Total: 100% 100% 100% 100%
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• Pirmumo teisių investuoti bei išpirkti akcijas iš 
pasitraukiančio steigėjo/investuotojo

• Tam tikros įtakos valdymo sprendimams 
(vietos valdyboje, tam tikrų 
vadovų/darbuotojų delegavimas)

Kokių sąlygų akcininkų 
sutartyse pageidauja 
investuotojai



26

Kokių sąlygų akcininkų sutartyse pageidauja 
investuotojai

Investuotojų daugumos pritarimo („Veto“ teisės) tam tikriems svarbiausiems valdymo 
sprendimams:

• Dėl akcinio kapitalo struktūros keitimo
• Naujų investuotojų pritraukimo ir investavimo sąlygų, verslo pardavimo

• Dėl neįprastų (verslo plane nenumatytų) įsipareigojimų priėmimo ir skolinimosi
• Sprendimai, kuriais iš įmonės būtų “išvedami” pinigai (turtas)

Steigėjų įsipareigojimų dirbti įmonėje ir vystyti verslą tam tikrą laiką (reverse vesting)
Steigėjų įsipareigojimų nekonkuruoti, saugoti konfidencialią atsakomybę

Garantijų dėl įmonės IP priklausymo (perdavimo) įmonei
Drag-along/tag-along teisių (priklausomai nuo investuotojo turimo paketo dydžio)

Sąlygų dėl investicijos grąžos parduodant įmonę (liquidation preference) 
•
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