/Vertimas iš anglų kalbos/
OBLIGACIJŲ SĄLYGOS IR TERMINAI
Toliau nurodytas Obligacijų sąlygų ir terminų tekstas, kuris gali būti keičiamas, bus patvirtintas
parašu kiekviename Obligacijų Sertifikate, ir bus pridėtas prie (remiantis nurodytomis nuostatomis)
bei taikomas kiekvienai Bendrajai Obligacijai:
Lietuvos Respublikos (‘‘Emitentas’’) 1,500,000,000 JAV dolerių 6,625 procentų Obligacijos,
išperkamos 2022 m., (‘‘Obligacijos’’, sąvoka apima visas Obligacijas išleidžiamas remiantis 12
Sąlyga ir sudaro vientisą seriją) yra išleidžiamos remiantis 2011 m. gruodžio mėn. 20 d. Lietuvos
Respublikos įstatymu Nr. XI-1823 ir 1996 m. rugpjūčio 22 d. įstatymu Nr. I-1508 (su įstatymo
pakeitimais 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. XI-1162 ir 2011 m. lapkričio 29 d. Nr. XI-1749).
2012 m. vasario 1 d. Fiskalinio agento sutartis (“Fiskalinio Agento Sutartis”) dėl Obligacijų buvo
sudaryta tarp Emitento ir „Citibank, N.A.“, Londono filialo, kaip fiskalinio agento, registro,
perleidimų agento ir mokėjimų tarpininko; „Citibank, N.A.“, Niujorko filialo, kaip Niujorko
mokėjimų tarpininko ir perleidimų agento; Dexia Banque Internationale a Luxembourg, Societe
Anonyme, kaip Liuksemburgo mokėjimų tarpininko ir perleidimų agento. Fiskalinis agentas,
registras, perleidimų agentai ir mokėjimų tarpininkai sutarties galiojimo laikotarpiu bus pagarbiai
vadinami “Fiskaliniu Agentu”, “Registru”, “Perleidimų Agentu” ir “Mokėjimų Tarpininku”
(šios sąvokos reikš ir Fiskalinį Agentą). Fiskalinio Agento sutartyje yra nurodytos Obligacijų
formos. Su Fiskalinio Agento Sutarties kopijos tekstu galima susipažinti darbo valandomis
nurodytose Mokėjimų Tarpininkų įstaigose. Obligacijų turėtojai yra pripažįstami susipažinusiais su
visomis jiems taikomomis Fiskalinio Agento Sutarties nuostatomis.
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FORMA, NOMINALAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS

(a)

Forma ir Nominalas
Obligacijos bus išleidžiamos registruotos formos be palūkanų atkarpų (kuponų). Obligacijos
(i) parduotos ofšorinių sandorių metu remiantis 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų
vertybinių popierių įstatymo Reglamentu S (“Reglamentas S”), bus išleidžiamos mažiausiai
200,000 JAV dolerių nominalios sumos. Obligacijos nominali suma, viršijanti 200,000 JAV
dolerių, nustatoma 1,000 JAV dolerių intervalais ir (ii) parduotos remiantis vertybinių
popierių įstatymo Taisykle 144A („Taisyklė 144A“) bus išleidžiamos mažiausiai 200,000 JAV
dolerių nominalios sumos. Obligacijos nominali suma, viršijanti 200,000 JAV dolerių,
nustatoma 1,000 JAV dolerių intervalais (Obligacijų nominalai, nurodyti (i) ir (ii) punktuose,
vadinami „leidžiamais nominalais“).

(b)

Nuosavybės Teisės
Obligacijų nuosavybės teisės pereis registracijos įrašo Registro Sąraše pagrindu. Kiekvienas
Obligacijų Turėtojas bus laikomas turinčiu absoliutines šių Obligacijų nuosavybės teises
(išskyrus įstatymų numatytus atvejus), visais atžvilgiais (nepaisant praleistų terminų,
nepriklausomai nuo jokių pranešimų apie nuosavybės teisių perėjimą, patikėjimo teises ar kitų
teisių perleidimo raštų turinio, taip pat bet kokių panašios paskirties parašytų tekstų
Obligacijų Sertifikate (nebent tai būtų pasirašyta perleidimo forma (“Perleidimo Forma”)) ar
bet kokio kito pranešimo apie anksčiau pamestus ar pavogtus tokius Obligacijų Sertifikatus) ir
joks asmuo negalės prisiimti Turėtojo įsipareigojimų.
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STATUSAS
Obligacijos (4 Sąlygos objektas) sukuria tiesioginius, besąlyginius, neužtikrintus ir pirmumo
teise vykdomus Emitento įsipareigojimus. Emitentas, remdamasis visišku pasitikėjimu ir
garbe, pasižada laiku atlikti Obligacijų nominalios sumos ir palūkanų mokėjimus, ir tinkamai
vykdyti visus kitus įsipareigojimus, kylančius Emitentui iš Obligacijų. Obligacijos visu metu
bus tarp savęs klasifikuojamos pari passu vienodai, be jokios pirmenybės taikymo, ir bent
pari passu kitais atžvilgiais tarp visų dabar esamų ir ateityje būsimų Emitento neužtikrintų ir
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be pirmenybės teisės taikymo įsipareigojimų, išskyrus tokius įsipareigojimus, kuriems yra
teikiama pirmenybė taikant privalomų įstatymų nuostatas.
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REGISTRACIJA IR PERLEIDIMAI

(a)

Registro Sąrašas
Registras Obligacijų atžvilgiu tvarkys registro sąrašą (“Registro Sąrašas”), kurio tvarkymo
atitikimą Fiskalinio Agento sutarties nuostatoms prižiūrės Emitentas. Šiose Sąlygose
Obligacijų „Turėtojas“ reiškia asmenį, kurio vardu tokia Obligacija esamu liaku yra
įregistruota Registro Sąraše (arba pirmąjį asmenį sąraše esant savininkų daugetui) ir
„Obligacijos Turėtojas“ sąvoka bus aiškinama taip pat. Sertifikatas (kiekvienas atskirai
„Obligacijų Sertifikatas“) bus išduodamas kiekvienam Obligacijų Turėtojui atsižvelgiant į jų
įregistruotą turimą ar turimas Obligacijas. Kiekvienas Obligacijų Sertifikatas atskirai bus
pažymimas identifikaciniu numeriu, kuris bus įrašytas Registro Sąraše.

(b)

Perleidimai
Remiantis (e) ir (f) pastraipomis Obligacija gali būti perleidžiama visa arba tik jos dalis
leidžiamo nominalo, perduodant atitinkamą Obliogacijų Sertifikatą su pasirašyta ir tinkamai
užbaigta perleidimo forma. Toks perleidimas gali būti atliekamas nurodytose Registro ar
Perleidimų Agento įstaigose, kartu pateikiant visus Registro ar Perleidimų Agento pagrįstai
reikalaujamus įrodymus, kad būtų įrodytos perleidėjo nuosavybės teises ir perleidimo formą
pasirašiusio asmens įgaliojimai; su sąlyga, kad Obligacija negali būti perleidžiama, nebent
perleidžiama Obligacijų nominali suma ir (kai ne visos Turėtojo Obligacijos yra
perleidžiamos) neperleidžiamų Obligacijų nominali suma yra leidžiamo nominalo. Kai ne
visos perleidžiamos Obligacijos yra išreiktos perduotu Obligacijų Sertifikatu, atsižvelgiant į
perėmėjui perleidžiamų Obligacijų balansą bus išduodamas naujas Obligacijų Sertifikatas.

(c)

Obligacijų Sertifikatų registracija ir įteikimas
Remiantis žemiau esančiomis (d) ir (e) pastraipomis per penkias darbo dienas (kaip
apibrėžiama žemiau) nuo Obligacijų Sertifikato perdavimo pagal (b) pastraipos nuostatas,
Registras įregistruos atitinkamą perleidimą ir įteiks naują Obligacijų Sertifikatą tai pačiai
bendrai nominaliai sumai kaip ir Obligacijų suma, perleistų kiekvienam atitinkamam
Turėtojui, jo nurodytos įstaigos adresu, arba (esant tokiam atvejui) nurodyto Perleidimų
Agento įstaigos adresu ar (atitinkamo Turėtojo prašymu ir jo rizika) neapdraustu pirmosios
klasės paštu (oro paštu, jei siunčiama į užjūrio teritorijas) nurodytu ir pagrįstu adresu. Šioje
pastraipoje “Darbo diena” reiškia dieną, kurią dirba komerciniai bankai (įskaitant, kad atlieka
sandorius užsienio valiuta) mieste, kuriame Registras arba (esant tokiam atvejui) Perleidimų
Agentas turi nurodytą įstaigą. Kai dalis, bet ne visos Obligacijos, kurios išreikštos šiuo
Obligacijų Sertifikatu, yra perleidžiamos, naujas Obligacijų Sertifikatas yra išduodamas
neperleidižiamų Obligacijų dalies atžvilgiu, per penkias dienas nuo originalaus Obligacijų
Sertifikato perdavimo pagal (b) pastraipos nuostatas ir neperleidžiamų Obligacijų Turėtojo
prašymu įteikiamas neapdraustu pirmos klasės paštu (oro paštu, jeigu siunčiama į užjūrio
teritorijas) tokio Turėtojo adresu, nurodytu Registro sąraše.

(d)

Neatlygintinumas
Obligacijų registracija ar perleidimas įsigalios be papildomo atlygio Emitentui, Registrui ar
Perleidimų Agentui, išskyrus mokesčius ar atlygį, kurį Registrui, ar (esant tokiam atvejui)
Perleidimų Agentui gali būti reikalaujama sumokėti remiantis įstatyme numatytais mokesčiais
ar įmokų rinkliava susijusiais su tokia registracija, ar perleidimu.

(e)

Uždarieji laikotarpiai
Obligacijų Turėtojai nebegali reikalauti įregistruoti Obligacijų perleidimo laikotarpiu,
prasidedančiu likus 15 kalendorinų dienų iki termino atlikti nominalių sumų ar palūkanų
mokėjimus tokių Obligacijų atžvilgiu.
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(f)

Perleidimų ir registracijos reglamentavimas

Visų Obligacijų perleidimų ir įrašų Registro Sąraše atlikimas yra detalaus reglamentavimo
nuostatų dėl Obligacijų perleidimo pagal priedus prie Fiskalinio Agento sutarties dalykas.
Esant išankstiniam rašytiniam Patikėtinio ir Registro pritarimui reglamentavimo nuostatos
gali būti Emitento keičiamos. Galiojančio reglamentavimo nuostatų kopija bus Registro
išsiunčiama paštu (nemokamai) kiekvienam Obligacijų Turėtojui, kuris pateiks rašytinį
prašymą išduoti tokio reglamentavimo nuostatų kopiją.
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NEGATYVINIS PASIŽADĖJIMAS IR ĮSIPAREIGOJMAI

(a)

Negatyvinis Pasižadėjimas
Tol, kol nors viena Obligacija išliks mokėtina, Emitentas neleis Obligacijai likti neapmokėtai,
ir prižiūrės, kad nebūtų leidžiama likti neįvykdytam jokiam hipotekos, mokestiniam, turto
arešto, pasižadėjimo, ar kitokiam užtikrinimo interesui dėl esamų ar būsimų Emitento lėšų,
pajamų, ar dėl Emitento Tarptautinės Valiutos Turto (įskaitant aukso ir kitus Emitento
rezervus, nesvarbu kur ir kas juos valdo, ir kuris yra pripažįstamas Tarptauinės Valiutos
Turtu), ar dėl bet kurios jo dalies, kad būtų užtikrintas bet kuris Susijusio Įsiskolinimo ar
suteiktos garantijos įvykdymas, nebent Emitentas, nesusijusio užtikrinimo reikalavimo
patenkinimo atveju, prieš ar tuo pačiu metu, ir bet kuriuo kitu atveju, skubiai pasirūpins, kad
visos mokamos sumos Obligacijų atžvilgiu, būtų vienodai ir proporcingai užtikrintos, arba
kad kitokia užtikrinimo priemonė, ar susitarimas būtų pateiktas ir patvirtintas Obligacijų
Turėtojų Specialiąja Rezoliucija (kaip apibrėžiama Fiskalinio Agento Sutartyje).
Šiuo tikslu “Susijęs Įsiskolinimas” reiškia bet kurį įsiskolinimą, esamą ar būsimą, Obligacijų
ar panašių finansinių instrumentų forma, išreikštų, apmokamų ar psirinktinai apmokamų
valiuta, kitokia nei įstatymu pripažįstama Emitento valiuta, ir kuriais įmanoma prekiauti bet
kurioje vertybinių popierių biržoje, nustatant, kad, jeigu bet kuriuo metu Emitento įstatymu
nustatyta valiuta yra Euras, tada bet kuris toks įsiskolinimas, obligacijų ar panašių finansinių
instrumentų forma, išreikštų, apmokamų ar pasirinktinai apmokamų Euro valiuta, būtų
įskaitoma į “Susijusio Įsisikolinimo” sąvoką.

(b)

Įsipareigojimai
Tol, kol nors viena Obligacija išliks mokėtina, Emitentas:
(i)

Visais atvejais išlaikys ir galės naudotis visomis nuosavybės teisėmis Lietuvos
Respublikos Tarptautinės Valiutos Turto atžvligliu ir pasirūpins, kad Lietuvos bankas
visais atvejais išlaikytų ir galėtų naudotis visomis viršenybės, valdžios, ir kontrolės
teisėmis Lietuvos Respublikos Tarptautinės Valiutos Turto atžvilgiu; ir

(ii)

Tinkamai įgys ir visomis jėgomis palaikys ir vykdys visus vyriausybės leidimus
(įskaitant bet kokius iškeitimus ir perleidimus), kurie gali būti būtini Emitento įstatymų
pagrindu, kad būtų pasirašytos, įteiktos ir įvykdytos Obligacijos, ir tinkamai imsis visų
vyriausybinių ir administracinių veiksmų Respublikoje, kad būtų atlikti visi mokėjimai,
remiantis Sąlygomis Obligacijų atžvilgiu.

Šiose Sąlygose “Tarptautinės Valiutos Turtas” reiškia, visus oficialiai turimus aukso rezervus,
Specialiąsias Skolinimosi Teises, turimų Rezervų Pozicijas Fonde ir Pasaulinėje
Tarpbankinėje Valiutų Rinkoje ar bet kuriame vyrausybės organe ar ministerijoje, o sąvokos
“Specialiosios Skolinimosi Teisės”, “Rezervų Pozicijos Fonde” ir “Pasaulinėje
Tarpbankinėje Valiutų Rinkoje” atsižvelgiant į turto rūšį, turi reikšmes priskirtas joms
Tarptautinio Valiutos Fondo (“TVF”) publikacijoje pavadinimu “Tarptautinių Finansų
Statistika” ar kitokias reikšmes, kurios bus priskirtos TVF. “Vyriausybė” reiškia Lietuvos
Respublikos vyriausybę.
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PALŪKANOS
Kiekviena Obligacija išlaiko 6.625 procentų per metus palūkanas nuo 2012 m. vasario. 1 d.,
mokamas pusiau kas metus kiekvienų metų vasario 1 d. ir rugpjūčio 1 d. iki termino suėjimo
(kiekviena data atskirai yra “Palūkanų Mokėjimo Diena”). Palūkanos bus mokamos
remiantis 7 Sąlygos nuostatomis. Laikotarpis prasidedantis 2012 m. vasario 1 d. imtinai ir
pasibaigiantis pirmąja Palūkanų Mokėjimo Diena, neįskaitant pačios dienos, ir kiekvienas
toliau einantis laikotarpis prasidedantis Palūkanų Mokėjimo Diena imtinai ir pasibaigiantis
kita toliau einančia Palūkanų Mokėjimo Diena, neįskaitant pačios dienos, yra vadinamas
“Palūkanų Laikotarpiu”.
Kiekviena Obligacija nebeišlaiko palūkanų nuo išpirkimo termino suėjimo nebent, po tokios
Obligacijos atidavimo, nominalios sumos mokėjimas yra netinkamai vykdomas ar mokėti yra
atsisakoma. Tokiu atveju Obligacija išlaikys palūkanas toliau nurodytu kursu (tuo pačiu kursu
prieš priimant spredimą ir po to) iki sąlygos, kuri bus įgyvendinta anksčiau: (a) iki dienos,
kurią visos sumos tokios Obligacijos atžvilgiu bus išmokėtos Obligacijų Turėtojui ar kitam
asmeniui jo vardu, ir (b) iki dienos, kuri yra septynios dienos po pranešimo Obligacijų
Turėtojams įteikimo, kad Fiskalinis Agentas iki tokios septintos dienos imtinai įgys visas
sumas atsižvelgiant į Obligacijas (išskyrus, Fiskaliniam Agentui atliekamų mokėjimų dėl
įsipareigojimų nevykdymo remiantis šiomis Sąlygomis atveju).
Palūkanų sumos dydis mokėtinas kiekvieną Palūkanų Mokėjimo Dieną bus apvalinamas iki
artimiausio JAV dolerio cento su pusės cento apvalinimu link aukštesnės reikšmės skaičiaus.
Jeigu palūkanas reikia perskaičiuoti už laikotarpį, trumpesnį nei užbaigtas Palūkanų
Laikotarpis, atitinkama dienų skaičiaus trupmeninė išraiška bus nustatoma 360 dienų metuose
baziniu skaičiumi, susidedančiu iš 12 mėnesių, kurių kiekvienas susideda iš 30 dienų, o
neužbaigto Palūkanų Laikotarpio skaičiavimo atveju imamas praėjusių dienų skaičius.
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IŠPIRKIMAS, ĮSIGIJIMAS IR ANULIAVIMAS

(a)

Galutinis Išpirkimas
Obligacijos bus išperkamos jų nominalia suma 2015 m. sausio mėn. 15 d. remiantis 7 Sąlygos
nuostatomis, nebent Obligacijos buvo anksčiau įsigytos ir anuliuotos.

(b)

Įsigijimas ir Anuliavimas
Emitentas gali bet kuriuo metu įsigyti Obligacijas atviroje rinkoje bet kuria kaina. Taip
įsigytos Obligacijos gali būti anuliuotos ar laikomos ir perparduodamos (nustatant, kad tol kol
nors viena Obligacija yra “syvaržytas vertybinis popierius” remiantis Vertybinių Popierių
Įstatymo Taisykle 144(a)(3), toks perpardavimas bus vykdomas už Jungtinių Amerikos
Valstijų ribų, kaip apibrėžiama Reglamente S).
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MOKĖJIMAI

(a)

Mokėjimo Būdas
Nominalios sumos ir palūkanų mokėjimai Obligacijų atžvilgiu bus vykdomi JAV dolerių
valiutos čekiais sudarytais Niujorko mieste esančiame banke ir neapdraustu pirmos klasės
paštų (oro paštu jei siunčiama į užjūrio teritorijas) įteiktas Turėtojui, adresu, nurodytu
Registro Sąraše pradedant darbo dieną atitinkamo Įrašo Dienos metu, arba Obligacijų
Turėtojo prašymu, įteikiamas į nurodytą Mokėjimų Tarpininko įstaigą ne vėliau nei likus 15
dienų iki tokių mokėjimų atlikimo pervedant mokėjimus į gavėjui Niujorko banke
priklausančią JAV dolerių sąskaitą.

(b)

Mokėjimai atsižvelgiant į Mokesčių Įstatymus
Visi mokėjimai visais atvejais yra atliekami suderinamai su visais taikomais mokesčių ar
panašios paskirties įstatymais, bet neprieštaraujant 8 Sąlygos nuostatoms. Jokie komisiniai
mokesčiai ar išlaidos nebus taikomi Obligacijų Turėtojams tokių mokėjimų atžvilgiu.
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(c)

Mokėjimai atliekami Darbo Dienomis
Jeigu mokėjimas turi būti atliekamas pervedant mokėjimus į JAV dolerių sąskaitą, esančią
Niujorko miesto banke, su mokėjimų atlikimo instrukcijomis (mokėjimų vertei, kurios
atžvilgiu suėjo mokėjimo terminas, arba, jeigu mokėjimo termino suėjimo deina yra ne darbo
diena, mokėjimų vertei, susidariusiai toliau einančiai pirmai darbo dienai) bus supažindinama
ir, jeigu mokėjimai turi būti atliekami JAV dolerių čekiais, sudarytais Niujorko miesto banke,
tokie čekiai bus išsiųsti paštu mokėjimų termino suėjimo dieną. Obligacijų Turėtojas neturės
teisės į palūkanų ar bet kurį kitą mokėjimą dėl vėlavimo atlikti mokėjimus, siejamo su (A)
mokėjimų termino suėjimo diena, esančia ne darbo diena arba (B) paštu išsiųsto čekio
remiantis 7 Sąlygos nuostatomis įteikiamu po mokėjimų termino suėjimo ar pasimetimu
pašte.
Šioje 7 Sąlygoje “darbo diena” reiškia bet kurią dieną, kurią dirbą bankai (įskaitant, kad
vykdo sandorius užsienio valiuta) Londone, Liuksemburge ir Niujorke.

(d)

Registras, Perleidimų Agentai ir Mokėjimų Tarpininkai
Pradinis Registras, Perleidimų Agentai ir Mokėjimų Tarpininkai, ir jų pradinės nurodytos
įstaigos pateikiamos žemiau. Emitentas išsaugo teisę bet kuriuo metu keisti ar panaikinti bet
kurio Mokėjimų Tarpininko, Perleidimų Agento, Registro paskyrimą ir paskirti papildomus ar
kitus Mokėjimų Tarpininkus ir Perleidimų Agentus, nustatant, kad jie išlaikys (i) Registrą ir
Fiskalinį Agentą, (ii) Mokėjimų Tarpininką ir Perleidimų Agentą (kuriuo gali būti ir Fiskalinis
Agentas) turinčius savo nurodytą įstaigą svarbiausiame Europos mieste (kuris, tol kol
Obligacijos yra listinguojamos Liuksemburgo Vertybinių Popierių Biržoje, bus
Liuksemburgas) ir (iii) Mokėjimų Tarpininką ir Perleidimų Agentą su nurodyta įstaiga
Europos Sąjungos narėje valstybėje, kuri nebus įpareigota taikyti mokesčių remiantis bet
kokiu įstatymu, kuris įgyvendina Europos Tarybos Direktyvą 2003/48/EC ar bet kurią kitą
direktyvą, įgyvendinančią 2000 m. lapkričio mėn 26-27 d. ECOFIN Tarybos susirinkimo dėl
pajamų apmokestinimo išvadas. Pranešimai apie bet kokius Mokėjimų Tarpininkų, Registro ar
Perleidimų Agentų ar jų nurodytų veiklaviečių pasikeitimus bus nedelsiant perduodami
Obligacijų Turėtojams remiantis 14 Sąlygos nuostatmis.

(e)

Įrašo Diena
Mokėjimai Obligacijų atžvilgiu bus atliekami asmeniui, 15 dienų iki mokėjimų termino
suėjimo (“Įrašo Diena”) Registro nurodytos įstaigos darbo dienos pradžioje Registro Sąraše
įvardijamam, kaip Turėtoju.
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APMOKESTINIMAS
Neapmokestinami mokėjimai: Visi Emitento atliekami mokėjimai nebus apmokestinami
jokiais dabar ar ateityje taikomais mokesčiais, ar kitomis įmokų rinkliavos priemonėmis
(“Mokesčiai”), taikomomis Lietuvos Respublikos ar bet kokio politinio darinio, turinčio teisę
apmokestinti mokėjimus, nebent toks apmokestinimas ir mokestinių įmokų rinkliava yra
nustatyta ir reikalaujama įstatymų. Tokiu atveju Emitentas sumokės visas papildomai
reikalaujamas sumas tam, kad Obligacijų Turėtojų gaunama grynoji suma po apmokestinimo
ir mokestinių įmokų rinkliavos, būtų lygi gautinai sumai, jeigu nebūtų taikomas toks
apmokestinimas. Tokios papildomos sumos dėl apmokestinimo Obligacijų atžvilgiu nebus
mokamos:
(i)

turėtojui, ar trečiajam asmeniui turrėtojo vardu, kuiam yra taikomi Mokesčiai Obligacijų
atžvilgiu, remiantis turėtojo ir Lietuvos Respublikos ryšiu, kurio pagrindas yra kitos
aplinkybės nei vien tik tokios Obligacijos turėjimas; arba

(ii)

pateikus Obligaciją apmokėjimui praėjus daugiau nei 30 dienų po Atitinkamos Dienos,
išskyrus jeigu Turėtojas pateikęs Obligaciją apmokėjimui paskutinę 30 dienų laikotarpio
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dieną, būtų turėjęs teisę į papildomų sumų išmokėjimą, laikant, kad ta diena būtų buvusi
darbo diena kaip apibrėžiama 7 Sąlygos nuostatose, arba
(iii) kai toks apmokestinimas ar mokestinės rinkliavos yra taikomos Atitinkamos Sąskaitos
Turėtojui atliekamiems mokėjimams ir toks taikymas yra privalomas remiantis Europos
Tarybos Direktyva Nr. 2003/48/EC ar bet kuria kita Direktyva, įgyvendinančia 2000 m.
lapkričio mėn. 26-27 d. vykusios ECOFIN Tarybos konferencijos dėl pajamų
apmokestinimo išvadas, ar bet kuriuo įstatymu, atitinkančiu ar įgyvendinančiu tokios
Direktyvos tikslus, arba
(iv) trečiajam asmeniui, Obligacijų Turėtojo vardu, kuris turėjo galimybę išvengti tokio
apmokestinimo, jeigu būtų pateikęs atitinkamą Obligaciją kitam Mokėjimų Tarpininkui,
esančiam Europos Sąjungos valstybėje narėje.
Šiose Sąlygose “Atitinkama Diena” reiškia dieną, kurią sueina pirmojo mokėjimo terminas,
bet jeigu Fiskalinis Agentas negauna visos mokėtinos pinigų sumos mokėjimo termino
suėjimo dieną ar prieš ją, tada tai reiškia datą, kurią Fiskalinis Agentas gaus visą mokėtinų
pinigų sumą. Esant tokiam atvejui Emitentas remiantis 14 Sąlygos nuostatomis įteiks
pranešimus Obligacijų Turėtojams.
Šiose Sąlygose esančios nuorodos į bet kokias sumas, mokėtinas Obligacijų atžvilgiu, bus
laikomos įskaitančiomiss visas papildomas sumas, kurios gali būti mokėtinos remiantis 8
Sąlygos nuostatomis.
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ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO ATVEJAI
Jei nors vienas iš toliau nurodytų atveju įvyktų (kiekvienas atskirai ‘‘Įsipareigojimų
Nevykdymo Atvejis’’):

(a)

Nesumokėjimas
Bet kuris įsipareigojimų nevykdymas, susijęs su palūkanų mokėjimu Obligacijų atžvilgiu, ar
bet kuriuo kitu mokėjimu, suėjus mokėjimo terminui, ir įsipareigojimų nevykdymui tęsiantis
14 dienų laikotarpį; arba

(b)

Kitų Įsipareigojimų Pažeidimas
Emitentui nepavykus įvykdyti ar laikytis bet kurio kito savo įsipareigojimo pagal šių Sąlygų
nuostatas ir (išskyrus visus atvejus, kai tokio neįvykdymo yra neįmanoma ištaisyti, ir kai
nebus jokių pranešimų ar užbaigiamųjų darbų įvykdymo, kaip nurodyta toliau) neįvykdymas
tęsiasi 45 dienų laikotarpį, po kurio bet kuris Obligacijų Turėtojas įteikia pranešimą,
reikalaujantį pašalinti pažeidimą; arba

(c)

Kryžminė Akseleracija
Bet kurios kitos Emitento paskolos ar skolos, sudarytos Susijusio Įsiskolinimo forma,
turinčios ne mažesnę nei 120,000,000 EUR (ar ekvivalenčios sumos kita valiuta ar valiutomis
vertę) bendrą palūkanų vertę, mokėjimo terminui suėjus ir tapus mokėtina prieš šiame
dokumente nurodytus terminus, susijusius su įsipareigojimų nevykdymu, ar bet kokio
užtikrinimo reikalavimo tapimu vykdytinu, arba Emitentui nepavykus laiku grąžinti bet kurios
paskolos ar skolos, sudarytos Susijusio Įsiskolinimo forma, suėjus mokėjimų terminui, taip
pat pasibaigus lengvatiniam laikotarpiui, ar garantijai dėl paskolos ar skolos sudarytos
Susijusio Įsiskolinimo forma, ar kitų Emitento sutartų finansinių sistemų, turinčių ne mažesnę
nei 120,000,000 EUR (ar ekvivialiančią sumą kita valiuta ar valiutomis) bendrą nominalią
vertę reikalavimai suėjus mokėjimo terminui ir teisėtai pareikalavus, nebus tenkinami;
tada mažiausiai 25 procentų visos bendros mokėtinų Obligacijų nominalios sumos turėtojai
gali rašytiniu pranešimu Emitentui (su kopija skirta Fiskaliniam Agentui), pareikšti visas
Obligacijas nedelsiant pripažįstamas išperkamosiomis nominalia suma kartu su sukauptomis
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palūkanomis, nebereikalaujant jokių kitų formalių veiksmų atlikimo. Emitentas turi nedelsiant
perduoti visiems kitiems Obligacijų turėtojams pranešimus apie tokius pareiškimus.
Jeigu Emitentas gauna rašytinį pranešimą nuo mažiausiai 50 procentų visos bendros mokėtinų
Obligacijų nominalios sumos turėtojų dėl Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejo ar
Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejų, suteikiančių teisę teikti aukščiau nurodytus akseleracijos
pareiškimus, turėtojų pageidavimu toks susijęs pranešimas yra atšaukiamas ir neturi vėlesnės
teisinės reikšmės, nustatant, kad tai neprieštaraus jokioms teisėms ar įsipareigojimams, kurie
gali kilti iki Emitentas pateikia tokį pranešimą (nesvarbu ar remiantis šiomis Sąlygomis, ar
kitu pagrindu). Toks atšaukimas jokiu būdu nepaveiks kito ar vėlesnio Įsipareigojimų
Nevykdymo Atvejo, ar bet kurios kitos Obligacijų Turėtojų susijusios teisės.
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SENATIES TERMINAS
Reikalavimai Emitentui palūkanų ir nominalios vertės mokėjimo atžvilgiu taps nebegalimi dėl
senaties, jeigu bus pareikšti vėliau nei per dešimties metų laikotarpį, nominalios sumos
mokėjimų atžvilgiu, ir per penkerių metų laikotarpį palūkanų mokėjimų atžvilgiu, nuo
Atitinkamos Dienos (kaip apibrėžta 8 Sąlygoje).
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OBLIGACIJŲ PAKEITIMAS
Jeigu bet kuri obligacija bus pavogta, pamesta, pažeista, subraukyta, ar sunaikinta, tada gali
būti pakeičiama Fiskalinio Agento nurodytoje įstaigoje remiantis visais taikomais įstatymais ir
vertybinių popierių iškeitimo reikalavimais, bei pareiškėjui padengus visas pakeitimo išlaidas,
susidariusias dėl tokio pakeitimo ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip įrodymų pateikimas,
užtikrinimo pateikimas, draudimo pateikimas ir kitomis, kurių Emitentas gali pagrįstai
pareikalauti. Pažeistos ir subraukytos Obligacijos privalo būti atiduotos prieš išleidžiant
pakeičiamas Obligacijas.
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OBLIGACIJŲ TURĖTOJŲ SUSIRINKIMAS; RAŠYTINIS NUTARIMAS

(a)

Obligacijų Turėtojų Susirinkimo sušaukimas
Fiskalinio Agento Sutartis nustato Obligacijų Turėtojų susirinkimo, skirto spręsti klausimus
susijusius su Obligacijomis įskaitant ir šių Sąlygų ar Fiskalinio Agento Sutarties nuostatų
keitimo klausimus, sušaukimo tvaisykles. Toks susirinkimas gali būti Emitento ar Fiskalinio
Agento šaukiamas bet kuriuo metu esant mažiausiai 10 procentų bendros mokėtinų Obligacijų
nominalios sumos Turėtojų rašytiniam prašymui.

(b)

Kvorumas
Bet kurio Obligacijų Turėtojų susirinkimo, sušaukto balsuoti dėl Specialiosios Rezoliucijos
priėmimo, kvorumą sudarys:
(i)

vienas ar daugiau asmenų, pristatančių ir turinčių, ar atstovaujančių mažiausiai 50
procentų bendros nominalios mokėtinų Obligacijų vertės; ar

(ii)

kai susirinkimas yra nutrauktas ir perkeltas dėl nesusidariusio kvorumo, bet kurio
perkelto Obligacijų Turėtojų susirinkimo metu vienas ar daugiau asmenų, pristatančių ir
turinčių, ar atstovaujančių mažiausiai 25 procentus bendros nominalios mokėtinų
Obligacijų vertės;

nustatant, (i) kad bet kuris pasiūlymas, sietinas su Uždaru Klausimu, gali būti patvirtintas tik
Specialiąja Rezoliucija, priimta Obligacijų Turėtojų susirinkime, kurio metu vienas ar daugiau
asmenų, pristatančių ir turinčių, ar atstovaujančių mažiausiai 75 procentus bendros nominalios
mokėtinų Obligacijų sumos, o nutraukus susirinkimą ar jį perkėlus dėl nesudaryto kvorumo,
bet kurio perkelto Obligacijų Turėtojų susirinkimo metu vienas ar daugiau asmenų,
pristatančių ir turinčių, ar atstovaujančių mažiausiai 50 procentų bendros nominalios
mokėtinų Obligacijų sumos, sudaro kvorumą ir (ii) bet kokie pasiūlymai dėl Sutartinių
Klausimų, gali būti priimti tik sutartine rezoliucija Obligacijų Turėtojų susirinkimo metu, kai
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vienas ar daugiau asmenų, pristatančių ir turinčių, ar atstovaujančių mažiausiai 100 procentų
bendros nominalios mokėtinų Obligacijų vertės sudaro kvorumą.
(c)

Uždari Klausimai
Šiose Sąlygose “Uždari Klausimai” turi reikšmę apibrėžtą (d) pastraipos nuostatose, visi
pasiūlymai:
(i)

pakeisti datą ar datos nustatymo tvarką, kurią mokamos palūkanos, nominalios sumos ar
bet kurios kitos sumos Obligacijų atžvilgiu, sumažinti ar anuliuoti nominalios sumos,
palūkanų ar bet kurio kito mokėjimo dydį Obligacijų atžvilgiu, arba pakeisti nominalios
sumos, palūkanų ar bet kurio kito mokėjimo Obligacijų atžvilgiu, bet kuria data
skaičiavimo būdą;

(ii)

pakeisti valiutą, kuria yra mokėtina bet kokia suma Obligacijų atžvilgiu, ar mokėjimo
vietą, kurioje turi būti atliekamas bet kuris mokėjimas;

(iii) pakeisti kvorumo reikalavimus bet kuriam Obligacijų Turėtojų susirinkimui, ar
daugumos reikalavimus dėl Specialiosios Rezoliucijos, Rašytinio Nutarimo, ar bet
kurios kitos Obligacijų Turėtojų rezoliucijos priėmimo, turimų Obligacijų skaičiaus ar
procentinio dydžio reikalavimų dėl bet kokio sprendimo priėmimo ar veiksmo atlikimo
Obligacijų Turėtojų vardu, ar bet kurio vieno iš jų vardu pakeitimo;
(iv) pakeisti šiuos apibrėžimus: “Specialioji Rezoliucija”, “mokėtinas”, “Rašytinis
Nutarimas”;
(v)

pakeisti ar atsisakyti Obligacijų taisyklių, nurodytų 4 Sąlygos nuostatose; ar

(vi) pakeisti bet kurią Obligacijų taisyklę, apibrėžiančią palinkybes, kuriomis Obligacijos
gali būti pareiškiamos išperkamomis dar prieš numatytam jų mokėjimo terminui
sueinant, remiantis 9 Sąlygos nuostatomis.
(d)

Klausimai reikalaujantys susitarimo
Visi pasiūlymai:
(i)

pakeisti Obligacijas reglamentuojančią teisę, teismus, kurių jurisdikcija nurodyta
Obligacijose, Emitento įsipareigojimą išlaikyti procesinių paslaugų agentą Anglijoje ar
Emitento imuniteto atsisakymą Obligacijų Turėtojų procesinių veiksmų remiantis 17
Sąlyga atžvilgiu;

(ii)

pakeisti bet kurią šių Sąlygų nuostatą, susijusią su bet kokiu Obligacijų iškeitimu ar
pakeitimu, ar Obligacijų konvertavimu į bet kurį kitą įsipareigojimą ar Emitento, ar bet
kurio kito asmens, vertybinius popierius, kai tokie pakeitimai sudarytų mažiau palankias
sąlygas Obligacijų Turėtojams, kuriems taikomos Sąlygos, kai jos keičiamos kaip:
(A) kitų Emitento, ar bet kurio kito asmens, įsipareigojimų ar vertybinių popierių
nuostatos, išplaukiančios iš atitinkamų iškeitimų ar pakeitimų; ar
(B)

jei daugiau nei viena eilė kitų įsipareigojimų, ar vertybinių popierių išplaukia iš
atitinkamo iškeitimo, pakeitimo, ar konvertavimo, išplaukiančios eilės, turinčios
didžiausią bendrą nominalią sumą, nuostatos; ar

(iii) pakeisti šios (d) pastraipos nuostatas,
(kiekvienas atskirai ‘‘Sutartinis Klausimas’’) gali būti nuspręstas tik esant visų neapmokėtų
Obligacijų Turėtojų sutikimui.
(e)

Pakeitimai
Bet kurie šių Sąlygų nuostatų pakeitimai gali būti atliekami esant pritarimui Rašytiniu
Nutarimu arba remiantis (d) pastraipoje minima Specialiąja Rezoliucija. Šiose Sąlygose
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“Specialioji Rezoliucija” turi reikšmę rezoliucijos, kuri priimama tinkamai sušauktame
Obligacijų Turėtojų susirinkime, remiantis Fiskalinio Agento Sutartimi ir susirinkimo
daugumos reikalavimais, kuriuos tenkina:
(i)

priimant sprendimą dėl Uždaro Klausimo, 75 procentai bendros nominalios mokėtinų
Obligacijų sumos, kuri atstovaujama susirinkime; ar

(ii)

priimant sprendimą dė kitų nei Uždari Klausimai, 66 2/3 procentų bendros nominalios
mokėtinų Obligacijų sumos, kuri atstovaujama susirinkime.

Bet kuri Specialioji Rezoliucija, tinkamai priimta tokiame susirinkime, bus saistanti ir
įpareigojanti visiems Obligacijų Turėtojams, nesvarbu ar jie buvo atstovaujami ar ne, ir ar
balsavo už ar prieš rezoliucijos priėmimą.
(f)

Rašytinės rezoliucijos
Papildomai prie Fiskalinio Agento Sutarties yra nuostatos dėl Rašytinio Nutarimo. “Rašytinis
Nutarimas” yra raštu sudarytas nutarimas, pasirašytas 100 procentų bendros mokėtinų
Obligacijų nominalios sumos turėtojų, sprendžiant dėl Sutartinio Klausimo; mažiausiai 75
procentų bendros mokėtinų Obligacijų nominalios sumos turėtojų sprendžiant dėl Uždaro
Klausimo; arba 66 2/3 procentų bendros mokėtinų Obligacijų nominalios sumos turėtojų
sprendžiant dėl kito nei Uždaro Klausimo. Bet kuris Rašytinis Nutarimas gali būti sudarytas iš
vieno atskiro dokumento arba keleto vienodos formos dokumentų, pasirašytų visų ar bent
vieno Obligacijų Turėtojo, ar jų vardu. Bet kuris Rašytinis Nutarimas bus saistantis ir
įpareigojantis visiems Obligacijų Turėtojams, nesvarbu, ar jie bus ją pasirašę.

(g)

Akivaizdi klaida, ir t.t.
Obligacijų, šių Sąlygų ir Fiskalinio Agento Sutarties nuostatos be Obligacijų Turėtojų
sutikimo gali būti taisomos siekiant ištaisyti teksto aiškinimo dviprasmybes ar ištaisyti
akivaizdžią klaidą. Fiskalinio Agento Sutarties šalys gali papildomai susitarti pakeisti bet
kurią jos nuostatą, bet Emitentas be Obligacijų Turėtojų sutikimo nesutiks su jokiais tokiais
pakeitimais, nebent jie būtų formalaus, antraeilio ar techninio pobūdžio, arba materialiai
neprieštaraujantys Obligacijų Turėtojų interesams.

(h)

Emitento valdomos Obligacijos
Su tikslu (i) užtikrinti balsavimo ir dalyvavimo Obligacijų Turėtojų susirinkime teisę ar teisę
pasirašyti, ar patvirtinti parašą, bet kuriame Rašytiniame Nutarime, (ii) šios 12 Sąlygos ir 3
Priedo prie Fiskalinio Agento sutarties, ir (iii) 9 Sąlygos, tos Obligacijos (jei tokių yra), kurios
yra turimos tokiomis aplinkybėmis, kad Emitentas turi galią nukreipti balsavimą tokių
Obligacijų atžvilgiu, nesvarbu tiesiogiai, ar netiesiogiai (iki tokių aplinkybių pasikeitimo), į
tokių Obligacijų balsus nebus atsižvelgiama, ir jos nebebus laikomos mokėtinomis.
Nepriešataraujant prieš tai buvusio sakinio esmei, Emitentas bus laikomas turinčiu galią
nukreipti balsavimą Obligacijų atžvilgiu, jeigu Obligacija yra laikoma Emitento, ar jo vardu,
ar kito asmens, ar jo vardu, kuris priklauso Emitentui, ar yra jo tiesiogiai ar netiesiogiai
valdomas, ar bet kuriai viešojo sektoriaus žynybai, kai:
(i)

‘‘viešojo sektoriaus žynyba’’ reiškia Lietuvos Banką, bet kurį departamentą,
ministeriją ar Lietuvos Respublikos vyriausybės organą, ar bet kurią akcinę bendrovę,
fondą, finansų instituciją ar kitą subjektą, kuris yra valdomas ir kontroliuojamas
Lietuvos Respublikos vyriausybės; ir

(ii)

‘‘valdymas’’ reiškia galią teisogiai ar netiesiogiai per vertybinių popierių balsavimo
teises ar kitas nuosavybės teises, paveikti valdymą, išrinkti ar paskirti daugumą
valdybos direktorių, ar kitų asmenų, atliekančių tapačias funkcijas vietoje ar šalia
akcinės bendrovės, fondo, finansinės institucijos ar kito subjekto direktorių valdybos.
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Iš anksto, prieš bet kurį Obligacijų Turėtojų susirinkimą ar Rašytinį Nutarimą, Emitentas
pateiks Fiskaliniam Agentui raštą, patvirtinantį Obligacijų, kurios yra laikomos tokiomis
aplinkybėmis, kai Emitentas, tokio patvirtinamojo rašto sudarymo metu, turi galią nukreipti
balsavimą tokių Obligacijų atžvilgiu, skaičių. Fiskalinis Agentas įprastomis darbo valandomis
savo nurodytoje įstaigoje, esant pagrįstam prašymui, sudarys sąlygas tokio patvirtinamojo
rašto patikrinimui ir leis išsinešti tokio patvirtinamojo rašto kopijas.
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KITI KLAUSIMAI
Emitentas bus laisvas be Obligacijų Turėtojų sutikimo parengti ir išleisti kitas Obligacijas,
reitinguojamas visais atžvilgiais vienodai (ar jas kaupti sumai, atitinkančiai pirmojo palūkanų
mokėjimo sumą) taip kad būtų sudaryta viena konsoliduota Obligacijų serija.
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PRANEŠIMAI
Pranešimai Obligacijų Turėtojams bus galiojantys, jeigu bus paskelbti pirmaujančiame
laikraštyje turinčiame bendrąjį tiražą Londone (rekomenduotinas Financial Times), ir (tol kol
Obligacijos yra listinguojamos Liuksemburgo Vertybinių Popierių Biržoje ir Vertybinių
Popierių Biržos taisyklės to reikalauja) paskelbti Liuksemburgo Vertybinių Popierių Biržos
interneto svetainėje (www.bourse.lu) arba pirmaujančiame laikraštyje, turinčiame bendrąjį
tiražą Liuksemburge (rekomenduotinas Luxemburger Wort). Bet kuris toks pranešimas bus
rašomas anglų kalba ir bus laikomas įteiktu tokio laikraščio publikacijos dieną, ar jeigu
publikuota ne vieną kartą, skirtingomis datomis, pirmąją publikacijos dieną.
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VALIUTOS KOMPENSACIJA
JAV doleris (“Sutartinė Valiuta”) yra vienintelė sąskaitų ir visų Emitento mokėtinų sumų
Obligacijų atžvilgiu valiuta, įskaitant patirtų nuostolių atlyginimą. Bet kuri Obligacijų
Turėtojo suma gauta ar susigrąžinta kita nei Sutartinė Valiuta (nesvarbu ar dėl priverstinio
vykdymo, ar dėl bet kurios jurisdikcijos teismo įsakymo ar sprendimo, ar dėl kitų pagrindų)
bet kurių mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs atžvilgiu, Emitentą atleidžia
nuo mokėjimų tik ta Sutartinės Valiutos sumos dalimi, kurią gavėjas galės įsigyti už tą kitą
valiutą tokių sumų gavimo ar susigrąžinimo dieną (jei neįmanoma atlikti įsigijimo tą dieną,
tada pirmąją dieną, kurią įmanoma atlikti tokį įsigijimą). Jeigu tokia įsigytos Sutartinės
Valiutos suma yra mažesnė nei Sutartinės Valiutos suma, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs
gavėjui Obligacijų atžvilgiu, Emitentas atlygins tokiam gavėjui visus dėl to patirtus
nuostolius. Bet kuriuo atveju, Emitentas atlygins gavėjui visas tokio įsigijimo išlaidas.
Šios kompensacijos, sukuriančios atskirus, savarankiškus įsipareigojimus nuo kitų Emitento
įsipareigojimų, suteikia teisę atskiriems, savarankiškiems reikalavimų pareiškimams, taikomą
nepaisant jokių bet kurio Obligacijų Turėtojo suteiktų privilegijų, ir tęsis visa galia ir
veiksmingumu nepaisant jokio teismo sprendimo, įsakymo, pareiškimo ar įrodymo dėl
likviduojamos sumos Obligacijų ar bet kurio teismo sprendimo, ar įsakymo atžvilgiu.
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1999 KONTRAKTŲ TEISĖ (TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISĖS)
Nė vienas asmuo neturės teisės versti vykdyti jokio Obligacijų termino ar sąlygų remiantis
1999 Kontraktų Teise (Trečiųjų Asmenų Teisės).
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REGLAMENTAVIMO TEISĖ
(a)

Obligacijos, Fiskalinio Agento Sutartis ir iš jų kylantys ne sutartiniai įsipareigojimai yra
reglamentuojami ir aiškinami remiantis Anglijos įstatymais.

(b)

Emitentas Obligacijų Turėtojų naudai neatšaukiamai sutinka, kad Anglijos teismų
jurisdikcijai priklauso spręsti visus kilusius ginčus iš ar sietinai su Fiskalinio Agento
Sutartimi, ar Obligacijomis, ir atitinkamai bet kuri byla, ieškinys ar proceso veiksmai,
kylantys iš ar sietini su minėtais (kartu vadinami “Procesiniai Veiksmai”), gali būti
pateikiami ir atliekami Anglijos teismuose.
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(c)

Emitentas neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako ir sutinka neprieštarauti Procesinių
Veiksmų vykdymui Anglijos teismuose ir nereikšti jokių pareiškimų dėl Procesinių
Veiksmų prieš Emitentą atlikimo netinkamame teisme, ir toliau neatšaukiamai ir
besąlygiškai sutinka, kad bet koks teismo sprendimas dėl Procesinių Veiksmų vykdomų
Anglijos teimuose bus galutinis ir įpareigojantis Emitentą, ir gali būti priverstinai
vykdomas bet kurios jurisdikcijos teismuose. Nė viena šios Sąlygos nuostatų neribos
teisės pradėti Procesinius Veiksmus prieš Emitentą bet kuriame kitame kompetetingos
jurisdikcijos teisme, taip pat Procesinių Veiksmų vykdymas vienoje ar daugiau
jurisdikcijų neapribos teisės pradėti Procesinius Veiksmus bet kurioje kitoje
jurisdikcijoje, nesvarbu kartu ar atskirai.

(d)

Emitentas šiuo dokumentu neatšaukiamai ir besąlygiškai priskiria Lietuvos Respublikos
Ambasadą Didžiosios Britanijos Jungtinėje Karalystėje ir Šiaurės Airijoje St. James’s
teismui, kaip savo procesinį tarpininką Anglijoje bet kokių Procesinių Veiksmų
atžvilgiu.

(e)

Emitentas neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako teisės remtis suvereniteto at kita
neliečiamumo teise ar panašia priemone prieštaraudamas dėl jurisdikcijos ar sprendimo
vykdymo, bei neatšaukiamai sutinka patenkinti bet kurį reikalavimą arba nutartį,
įskaitant, be apribojimų, dėl bet kurio išieškojimo, nukreipto į bet kurį jo turtą
(neatsižvelgiant į turto naudojimą arba paskirtį), pagal bet kurį įsakymą, nutartį arba
sprendimą, priimtą ryšium su bet kuria Byla. Tačiau pripažįstant, kad imuniteto nėra
atsisakoma dabartinių ar ateityje įgytų „misijai skirtų patalpų“ kaip apibrėžiama 1961
m. Vienos konvencijoje dėl Diplomatinių santykių, „konsulinių patalpų“, kaip
apibrėžta 1963 m. Vienos konvencijoje dėl Konsulinių santykių ar karinės paskirties
nuosavybės ir turto, išskyrus pinigine lėšas, esančio Lietuvos Respublikoje.
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