Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkams
PRANEŠIMAS APIE ESMINIUS TURTO, TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ PASIKEITIMUS NUO
REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ SUDARYMO DIENOS IKI VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO
2019 m. lapkričio 19 d., Telšiai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 ir 5 d. nuostatomis,
šiuo pranešu apie reorganizuojamos akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ ir
reorganizavime dalyvaujančios akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“, toliau – kartu
vadinamos „Bendrovių“, esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų
sudarymo dienos iki akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo,
kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovių reorganizavimo, dienos.
Bendrovių reorganizavimo sąlygos, toliau „Reorganizavimo sąlygos“, parengtos 2019 m. lapkričio
15 d., akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio
darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovių reorganizavimo, planuojamas 2019 m.
gruodžio 18 d., toliau – „Akcininkų susirinkimas“
Laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų parengimo iki Akcininkų susirinkimo, toliau – „Aktualus
laikotarpis“, nėra ir mano žiniomis nenumatoma ir neplanuojama jokių esminių Bendrovių turto,
teisių ir prievolių pasikeitimų, t.y.
 nėra ir nenumatoma sumažinti/padidinti Bendrovių įstatinio kapitalo, išleisti konvertuojamų
obligacijų, nenumatoma kitų veiksmų, susijusių su Bendrovių steigimo dokumentų
pakeitimais, kurie lemtų esminius Bendrovių akcininkų teisių ir/ar pareigų pokyčius, lyginant
su situacija, buvusia Reorganizavimo sąlygų parengimo dieną;
 Bendrovių turto sudėtis iš esmės nepasikeitė ir neplanuojama, kad pasikeis, t.y. nebuvo ir
per Aktualų laikotarpį nėra planuojamas joks Bendrovių turto perleidimas ar apribojimas,
ir(ar) įsigijimas, kuris lemtų esminius Bendrovių turto sudėties pokyčius, lyginant su turto
sudėtimi, buvusia Reorganizavimo sąlygų parengimo dieną;
 nėra ir nenumatoma esminių Bendrovių prievolių trečiųjų asmenų atžvilgiu pokyčių, lyginant
su Bendrovių prievolėmis, buvusiomis Reorganizavimo sąlygų parengimo dieną;, kurie
galėtų lemti esminius Bendrovių finansinės ir/ar teisinės padėties pokyčius ir /ar statusą,
įskaitant bet neapsiribojant neplanuojama įkeisti turtą, Bendrovių vardu išduoti
laidavimus, garantijas, gauti kreditą ir pan.;
 nėra ir nenumatoma nebuvo jokių esminių pokyčių Bendrovių turimų teisių atžvilgiu,
įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiu Bendrovių teisių suvaržymu ar kitokiu apribojimu;
įmonė neįgijo ir neplanuoja įgyti ir (ar) perleisti teisių, kurios iš esmės įtakotų Bendrovių
finansinės ir/ar teisinės padėties pasikeitimą.
Po šio pranešimo pateikimo dienos per Aktualų laikotarpį įvykus esminiams Bendrovių turto,
prievolių ir(ar) teisių pokyčiams, bus pateiktas papildomas pranešimas.
Šiame pranešime nurodyta informacija jei ji per Aktualų laikotarpį nepasikeis, bus papildomai
pateikta žodžiu Akcininkų susirinkimo metu.
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