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Vadovaujantis šiomis Reorganizavimo sąlygomis prie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kuri tęsia
veikl ą, prijungiama dukterinė bendrovė - AB „Trenduva“, kuri baigia veiklą be likvidavimo
proced ū ros, o visos AB „Trenduva“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsian čiai veiklą
bendrovei - akcinei bendrovei „Vilniaus baldai “.

-

V

Š ios

Reorganizavimo są lygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo bei kit ų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatomis.

Reorganizavimo są lyg ų rengimui pritarta 2019 m . rugpj ūč io 12 d . akcinės bendrovės „Vilniaus
baldai“ visuotinio akcinink ų susirinkimo sprendimu ir 2019 m. rugsė jo 19 d. AB „Trenduva“
vienintelio akcininko sprendimu.

Reorganizavimo sąlygas parengė akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdyba bei AB „Trenduva“
valdyba .

Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“
valdybos pirmininkas
Vytautas Bučas .

AB „Trenduva“
valdybos pirmininkas
Vytautas Buč as

u
Generalimš direktorius
Jonas Kr ū tinis

Direktorius0
N ėrijus Sykas
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2019 m. rugsėjo 20 d.

1.

S VOKOS

Š iose Reorganizavimo są lygose vartojamos są vokos, pradedamos didžią ja raide, turi tokias
reikšmes:

Reorganizavimas

reiškia procesą, kurio metu ( i ) prie veikl ą tęsian č ios akcinės
bendrovės „Vilniaus baldai “ prijungiama AB „Trenduva“, kuri
baigia veikl ą be likvidavimo proced ū ros, (ii ) visos AB
„Trenduva“ teisės ir pareigos pereina veiklą tęsiančiai
bendrovei - akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“.

Reorganizavimo są lygos

reiškia šias akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir AB
„Trenduva“ reorganizavimo są lygas, parengtas Lietuvos
Respublikos akcini ų bendrovi ų įstatymo, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso bei kit ų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.

Reorganizavimo s ą lygų
sudary mo diena

2019 m . rugsėjo 20 d.

Reorganizavimo
užbaigimas

rei škia dienos, kai bus į vykdytas paskutinis iš ši ų veiksm ų,
pabaigą : ( i ) Juridini ų asmen ų registre bus į registruota nauja
akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstat ų redakcija
( Reorganizavimo są lyg ų 3 priedas), ( ii ) i š Juridini ų asmen ų
registro bus i šregistruota AB „Trenduva“ .

Reorganizavime
dalyvaujanti bendrov ė

rei š kia akcinę bendrovę „Vilniaus baldai“, duomenys apie kurią
nurodyti 4.2 punkte .

Reorganizuojama
bendrov ė

rei škia AB „Trenduva“, duomenys apie kurią Reorganizavimo
sąlyg ų sudarymo dienai nurodyti 4.3 . punkte.

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat rei škia ir daugiskaitą, vienos
giminės žod žiai taip pat rei škia ir kit ą giminę, asmen į žymintys žod žiai apima juridinius ir fizinius
asmenis.
Straipsni ų pavadinimai ir Reorganizavimo sąlyg ų są vokos, strukt ū rini ų dali ų pavadinimai rašomi tik
patogumo sumetimais ir neturi į takos Reorganizavimo są lyg ų interpretavimui.
Reorganizavimo sąlygose nuoroda į į statymus, konkret ų į statymą ar kitą teisės akt ą reiškia nuorod ą į
Lietuvos Respublikos konkreč i ų įstatymų ar kit ų teisės akt ų aktualią redakciją Reorganizavimo
są lyg ų sudarymo dienai, jeigu Reorganizavimo sąlygose nenurodyta kitaip .

2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 .

Reorganizavimo tikslas yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo
bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis prijungti prie Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės jos dukterin ę į monę ( Reorganizuojamą bendrovę), kuri po
Reorganizavimo baigia veiklą be likvidavimo proced ū ros.

2.2 .

Reorganizavimo sąlyg ų parengimui pritarta 2019 m. rugpj ūč io 12 d. Reorganizavime
dalyvaujančios bendrov ės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (visuotinio akcinink ų
susirinkimo protokolas pridedamas, 1 priedas ) ir 2019 m . rugsėjo 19 d. Reorganizuojamos
bendrov ės vienintelio akcininko sprendimu ( sprendimas pridedamas, 2 priedas).

2.3.

Reorganizavimo są lygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų
į statymo 6 1 - 7 0 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos VIII
skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į kit ų Lietuvos Respublikos teisės akt ų reikalavimus.

2.4 .

Kadangi Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei nuosavybės teise priklauso visos ( 100
proc . ) Reorganizuojamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos
3

Akcin ės bendrov ės „ Vilniaus baldai “ ir AB „Trenduva“ reorganizavimo są lygos

2019 m . rugsėjo 20 d .

Respublikos akcini ų bendrovi ų įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai
po reorganizavimo tęsianti veikl ą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcij ų
savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies
4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6
dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra :
2.4 . 1 . Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

2.4. 1.1.

po reorganizavimo pasibaigianč ios bendrovės (Reorganizuojamos bendrov ės) akcij ų
keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės ( Reorganizavime dalyvaujančios
bendrovės) akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės
(Reorganizavime dalyvaujan č ios bendrov ė s) akcijų skaič ius pagal klases ir jų nominali vert ė,
taip pat akcij ų skirstymo akcininkams taisykl ės;

2.4. 1.2.

2.4. 1.3 .
2.4.1.4 .

po reorganizavimo veiksiančios bendrovės ( Reorganizavime
bendrovės) akcij ų i šdavimo jos akcininkams tvarka ir terminai ;

dalyvaujanč ios

akcininkams priklausan č i ų ir gaunam ų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės
( Reorganizavime dalyvaujan č ios bendrovė s ) akcij ų kainos skirtumas, i šmokamas pinigais;
momentas,

nuo

kurio

po

reorganizavimo

pasibaigianč ios

bendrovės

( Reorganizuojamos bendrovės) akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po
reorganizavimo ( Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės), pelną, ir visos su šios teisės

suteikimu susijusios sąlygos .

2.4.2. Auditorius ar audito į monė reorganizavimo są lyg ų vertinimo neatlieka.
2.4.3. Reorganizavimo są lygų vertinimo ataskaita nerengiama .

2.4.4. Reorganizuojamos bendrovės ir Dalyvaujanč ios reorganizavime bendrovės valdybos nerengia
i šsami ų rašytini ų ataskait ų apie numatomą reorganizavimą.
2.4.5. Reorganizuojamos bendrovės ir Dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovai
atitinkamos bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisi ų ir prievoli ų
pasikeitimus nuo reorganizavimo są lyg ų sudarymo dienos.
2.4.6. Reorganizuojamos bendrovės akcijos į po reorganizavimo veiksianč ios bendrovės
( Reorganizavime dalyvaujan čios bendrovės) akcijas nekeičiamos.

2.5.

Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas Reorganizavime dalyvaujančios
bendrovės įstat ų projektas (3 priedas).

2.6.

Apie Reorganizavimo są lyg ų sudarym ą vieną kart ą viešai paskelbiama Reorganizuojamos
bendrovės ir Reorganizavime dalyvaujančios į statuose nurodytame šaltinyje - Juridini ų
asmen ų registro tvarkytojo leid žiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams
skelbti, ir pranešama visiems atitinkamos bendrovės kreditoriams raštu .

2.7.

Kadangi apie reorganizavimą prijungimo b ūdu paskelbiama taip, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos akcini ų bendrovi ų įstatymo 63 straipsnio 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse bei 65
straipsnio 1 dalyje, tai yra :

-

Reorganizavimo są lygos juridini ų asmen ų registro tvarkytojui pateikiamos ne vėliau kaip
pirmą viešo paskelbimo apie j ų sudarymą atitinkamos bendrovės į statuose nurodytame šaltinyje
dieną ;

- Juridini ų asmen ų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas;

- Juridini ų asmen ų registro tvarkytojas informaciją apie gautas reorganizavimo są lygas skelbia

iki reorganizavimo pabaigos. Su šia informacija kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti
neatlygintinai ;
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- kiekvienam

po reorganizavimo tęsiančios veiki ą bendrovės ( Reorganizavime dalyvaujančios
bendrovės) akcininkui Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo nustatyta tvarka
sudaroma galimybė susipažinti su įstatyme nurodytais dokumentais: reorganizavimo są lygomis;
Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės pakeistais į statais; Reorganizavime dalyvaujančios
bendrov ės ir Reorganizuojamos bendrovės trij ų paskutini ų metų metini ų finansini ų ataskaitų
rinkiniais, metiniais pranešimais;

-

Reorganizavime dalyvaujanti bendrov ė ir Reorganizuojama bendrovė apie parengtas
Reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė atitinkamos bendrovės į statuose nurodytame šaltinyje
vieną kartą ir pranešė visiems bendrovės kreditoriams raštu;

nė vienam (ar keliems) Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės akcininkui (akcininkams), kuriam
( kuriems ) priklausančios akcijos suteikia ne ma žiau kaip 1 /20 vis ų balsų , per 30 dienų nuo dienos,

kai juridini ų asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas,
nepareikalavus, kad būt ų sušauktas Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrov ės visuotinis akcinink ų
susirinkimas, netaikomas Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo 62 straipsnis, tai yra
nešaukiamas Reorganizavime dalyvaujančios bendrov ės visuotinis akcinink ų susirinkimas, o
sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu ne anksčiau kaip praėjus 30 dien ų nuo dienos, kai
juridini ų asmen ų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas priima
Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdyba. Sprendimu dė l reorganizavimo patvirtinamos
reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsianč ios veikl ą bendrov ės ( Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės) įstatai . Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti
Reorganizuojam ą bendrovę, ne vėliau kaip per 5 dienas pateikiamas juridini ų asmen ų registro
tvarkytojui.

3

.

3.1 .

REORGANIZAVIMO
REORGANIZAVIMO

~

B K DAS. TEISIN S REORGANIZAVIMO S
VYKDYMAS IR U BAIGIMAS.

Reorganizavimo būdas:

LYGOS.

3.1 .1 . Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 dalyje
numatytu prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio
asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
3.1 .2 .

Reorganizavimas atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio į statymo 41 str. 2 d .
3 p. numatytą atvejį, kai „vieneto, baigianč io veiklą be likvidavimo proced ū ros (toliau
- įsigyjamasis vienetas), visas turtas, teisės ir prievolės pereina kitam vienetui,
valdančiam 100 procent ų jo į statinio kapitalo ( 100 procent ų akcij ų, atspindinč i ų jo
kapitalą) (toliau - įsigyjantysis vienetas)“.

3.1 . 3 . Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio į statymo 42 str. 2 d., kadangi
Reorganizavimas atitinka minėto į statymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir
perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleid žiamo turto vertės padidėjimas
nelaikomas turtą perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju
Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei, gavusiai nuosavybėn turtą, šio turto
į sigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrov ėje iki
turto perleidimo Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nuosavybėn.

3.2.

Teisinės Reorganizavimo są lygos:

3.2 . 1 . Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrov ės į statiniai
kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visi škai apmok ėti .
3.2 .2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrov ė nėra į gijusios
pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujanč ios reorganizavime, restrukt ū rizuojamos,
bankrutuojančios ar likviduojamos į monės statuso.

3.2.3 . Reorganizavimo sąlyg ų parengimui pritarta 2019 m. rugpjūčio 12 d. Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės visuotinio akcinink ų susirinkimo sprendimu ir 2019 m .
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rugsėjo 19 d. Reorganizuojamos bendrov ės vienintelio akcininko akcininko sprendimu

( 1 ir 2 priedai ) .

3.2. 4. Reorganizavimo sąlygas parengė Reorganizavime dalyvaujan čios bendrovės valdyba ir
Reorganizuojamos bendrovės valdyba.
3.2.5 . Reorganizavimo są lyg ų vertinimas neatliekamas, jų vertinimo ataskaita nerengiama.

3.3.

Reorganizavimo vykdymas ir u žbaigimas:

3.3.1 . Apie parengtas Reorganizavimo są lygas viešai paskelbiama vieną kartą Juridini ų
asmenų registro tvarkytojo leid žiamame elektroniniame leidinyje viešiems
pranešimams skelbti bei pranešama visiems Reorganizavime dalyvaujančios
bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriams raštu (registruotais laiškais
arba į teikiant pasirašytinai ).
3.3.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė akcininkams ir
kreditoriams ne trumpesn į kaip 30 dien ų po vie šo paskelbimo apie Reorganizavimo
są lyg ų sudarym ą laikotarpį sudarys galimybę patalpose, esanč iose Vilniaus m . sav.,
Vilniaus m . Savanori ų per . 178B ir Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Narbuto g . 5,
susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais:

.

3.3.2.1.

Reorganizavimo sąlygomis;

3.3.2.2.

nauja Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės į stat ų redakcija;

3.3 .2.3.

Reorganizavime dalyvaujančios bendrov ės ir Reorganizuojamos bendrovės trijų
paskutini ų met ų metini ų finansini ų ataskait ų rinkiniais, metiniais praneš imais.

.

. . Reorganizavimo sąlyg ų 3.3.2. punkte nurodyt ų dokument ų kopijas akcininkai gal ės
»

•"

j j j

neatlygintinai gauti atitinkamos bendrovės buveinės patalpose.

3.3.4. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo są lyg ų sudarymą dienos Reorganizavime
dalyvaujanti bendrovė į gyja reorganizavime dalyvaujančios bendrov ės teisin į statusą,
o Reorganizuojama bendrov ė - reorganizuojamos bendrovės teisin į statusą.
3.3.5. Reorganizavime dalyvaujanč ios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrov ės kreditoriai
savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo są lyg ų paskelbimo pirmos dienos
iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrov ės valdyba ir Reorganizuojamos bendrovės
akcininkas priims sprendimus dėl reorganizavimo.

3.3.6. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksč iau kaip praėjus 30 dien ų nuo dienos, kai
Juridini ų asmen ų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas Reorganizavimo sąlygas,
priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veiksiančios Reorganizavime
dalyvaujanč ios bendrovės naują į stat ų redakciją patvirtins Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės valdyba ( jeigu nė vienas (ar keli ) Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės akcininkas (akcininkai ), kuriam ( kuriems) priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1 /20 visų balsų, per 30 dien ų nuo dienos, kai juridini ų
asmen ų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas,
nepareikalauja, kad bū t ų sušauktas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės
visuotinis akcinink ų susirinkimas), ir Reorganizuojamos bendrovės akcininkas.
3.3. 7. Dokumentai, patvirtinantys Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybos ir
Reorganizuojamos bendrovės akcininko sprendim ą dė l Reorganizavimo , ne vėliau
kaip per 5 dienas nuo atitinkamo sprendimo pri ė mimo bus pateikti Juridini ų asmen ų
registro tvarkytojui .
3.3.8. Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos są lygos:

Juridini ų asmen ų registre bus į registruota Reorganizavime dalyvaujan č ios bendrovės
nauja į stat ų redakcija (3 priedas);
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Iš Juridini ų asmen ų registro bus i šregistruota Reorganizuojama bendrovė.
4.

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME
REORGANIZUOJAM BENDROV

4.1.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, prijungus prie jos, kaip numatyta šiose
Reorganizavimo sąlygose. Reorganizuojamą bendrovę, kuri kaip juridinis asmuo pasibaigs
Reorganizavimo u žbaigimo dien ą, nepasirašant priėmimo - perdavimo akt ų, perims visą
Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises bei pareigas, į skaitant ir Reorganizuojamos
bendrovės finansinėse ataskaitose nenurodytą turtą, teises bei pareigas, ir tęs savo veiklą.

4.2 .

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė:

DALYVAUJAN

I

IR

BENDROV

.

Apra šymas

Juridinio asmens pavadinimas

Akcinė bendrov ė „Vilniaus baldai “

Juridinio asmens teisin ė forma

akcin ė bendrovė

Juridinio asmens buveinė

Vilniaus m. sav., Vilniaus m ., Savanori ų pr. 178B

Juridinio asmens kodas

121922783

Registras,
kuriame kaupiami ir Lietuvos Respublikos juridini ų asmenų registras.
saugomi duomenys apie juridin į asmen į

Įstatinis kapitalas

4 508 069,72 eurai

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis

4 508 069.72 eurai

Akcijų skai č ius

3 886 867 vienetai

Vienos akcijos nominali vertė

1,16 eurų

Akcijų klasė

paprastosios vardinės akcijos

Akcijų r ūš is

nematerialios akcijos

Duomenys apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę po Reorganizavimo užbaigimo nepasikeis.
4.3.

Duomenys apie Reorganizuojamą bendrov ę:
Aprašymas

Juridinio asmens pavadinimas

AB „Trenduva“

Juridinio asmens teisinė forma

akcinė bendrovė

Juridinio asmens buvein ė

Vilniaus m . sav., Vilniaus m., T. Narbuto g. 5

Juridinio asmens kodas

304438643

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridini ų asmenų registras
duomenys apie juridin į asmen į

Įstatinis kapitalas

25 000,00 eur ų

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis

25 000,00 eur ų

Akcij ų skaič ius

25 000 vienet ų

Vienos akcijos nominali vertė

1 euras

Akcijų klasė

paprastosios vardinės akcijos

Akcijų rūšis

nematerialios akcijos
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5. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROV

S TURTAS, TEIS S IR PAREIGOS
PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJAN IAI BENDROVEI.

MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROV S TEIS S IR PAREIGOS PAGAL
SANDORIUS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJAN IAI BENDROVEI IR SANDORIAI
ĮTRAUKIAMI | AIOS BENDROV S BUHALTERIN APSKAIT

5.1 .

Visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos bei Reorganizuojamos
bendrov ės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime dalyvaujančiai
bendrovei ir Reorganizuojamos bendrov ės sandoriai į traukiami į Reorganizavime
dalyvaujančios bendrov ės buhalterinę apskaitą Reorganizuojamos bendrovės i šregistravimo iš
Juridini ų asmen ų registro dienos pabaigoje ši ų Reorganizavimo są lyg ų pagrindu, papildomai
nepasirašant tai patvirtinanči ų pri ėmimo - perdavimo akt ų.

5.2.

Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo i š Juridini ų asmen ų registro dienos
Reorganizavime dalyvaujanč iai bendrovei pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti
Reorganizuojamos bendrovės banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis,
arba šios sąskaitos uždaromos ir pinigai pervedami į Reorganizavime dalyvaujanč ios
bendrovės sąskaitas.

5.3.

Teisi ų į į statym ų nustatyta tvarka registruotin ą Reorganizuojamos bendrovės turtą,
taip pat Reorganizuojamos bendrovės pareig ų, susijusi ų su registruotinu turtu, bei kit ų
įstatym ų nustatyta tvarka registruotinu pareig ų perėmimas turi b ūti į registruotas, jei toks
registravimas yra būtinas pagal imperatyvias įstatymų normas. Toki ų teisi ų į registruotiną
turtą apribojimai , pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kuri ų
registravimą numato imperatyvios į statym ų normos, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai
bendrovei nuo ši ų teisi ų apribojim ų ir/arba pareig ų į registravimo/ perregistravimo teisės akt ų
nustatyta tvarka, jei to reikalauja imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės akt ų normos.
5.4.
Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perima visą Reorganizuojamos bendrovės
turtą, teises ir pareigas, į skaitant, bet neapsiribojant , Reorganizuojamos bendrovės finansinės
atskaitomybės dokumentuose neatspind ėt ą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines
teises ir pareigas, į skaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paai šk ėti
mokesči ų administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės akt ų nustatyta tvarka
priskai č iavus mokesči ų ar kitų į mok ų nepriemokas, baudas bei delspinigius už
Reorganizuojamos bendrovės veiklą iki šios bendrovės i šregistravimo i š Juridini ų asmen ų
registro dienos.

5.5.

Visas kitas, aukščiau nepaminė tas Reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir
pareigos, kuris paai š k ėt ų po Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridini ų asmen ų
registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujanč iai bendrovei 5.1 . punkte
nustatyta tvarka.

5.6.

Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridini ų asmen ų registro dienos
pabaigos:

5.6.1.

visas Reorganizuojamos bendrovės turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei
įsipareigojimai bus laikomi Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės turtu ir
įsipareigojimais ir toks turtas, su juo susijusios teisės ir pareigos bei į sipareigojimai, ši ų
Reorganizavimo są lyg ų pagrindu į traukiamas į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės
buhalterinę apskait ą, jeigu imperatyvios teisės akt ų normos nenustato kitaip;

5.6. 2 .

visos Reorganizuojamos bendrovės su perduotu turtu susijusios teisės ir pareigos bei
Reorganizuojamos bendrov ės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina Reorganizavime
dalyvaujanč iai bendrovei, ir tokie sandoriai į traukiami į Reorganizavime dalyvaujanč ios
bendrovės buhalterinę apskaitą, jeigu imperatyvios teisės akt ų normos arba
Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandori ų są lygos nenustato kitaip. Jeigu
imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės akt ų normos arba Reorganizuojamos bendrov ės
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sudaryt ų sandori ų s ąlygos reikalauja tam tikr ų prievoli ų perėmimui kitos prievolės šalies
( kreditoriaus) sutikimo, tokios prievolės pereina Reorganizavime dalyvaujančiai
bendrovei nuo atitinkamos šalies ( kreditoriaus) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra
vėlesnis nei nustatytas Reorganizavimo sąlygose. Jeigu toks sutikimas negaunamas,
Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė dės visas pastangas, kad įgyt ų kaip galima
artimesnes pagal turinį ir vertę prievoles;

5.6.3.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perimtus sandorius vykdys juose numatytomis
są lygomis.

5.7.
Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Reorganizavime
dalyvaujanč ios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės teisės vykdyti į statuose numatytą
veiklą.
5.8.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė sudarydama sandorius laikotarpiu nuo
Reorganizavimo są lygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio
Šal į apie savo teisin į statusą .

5.9.

Reorganizuojama bendrovė, sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo
są lygų paskelbimo iki Reorganizavimo u žbaigimo, informuos kitą sandorio šal į apie savo
teisin į statusą bei teisi ų ir/ar pareig ų perdavim ą Reorganizavime dalyvaujanč iai bendrovei
pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

6. KREDITORI S TEIS
6.1 .

S

REORGANIZAVIMO METE

Reorganizavime dalyvaujan čios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditori ų
teisės Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.101 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo 66 straipsniu .

6.2.

Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas vieną kartą viešai paskelbiama Juridini ų
asmen ų registro tvarkytojo leid žiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams
skelbti bei raštu ( registruotais lai škais arba į teikiant pasirašytinai ) pranešama visiems
Reorganizavime dalyvaujan čios bendrov ės ir Reorganizuojamos bendrov ės kreditoriams.

6.3.

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai
turi teisę reikalauti nutraukti ar į vykdyti prieš terminą prievol ę, taip pat atlyginti nuostolius,
jeigu tai numatyta sandoryje arba yra pagrindas manyti , kad prievolės į vykdymas dė l
Reorganizavimo pasunk ės, ir, kreditoriui pareikalavus, bendrovė nesuteiks papildomo
prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo paskelbimo
apie parengtas Reorganizavimo są lygas pirmos dienos iki atitinkamas bendrov ės organas
priims sprendimą d ė l Reorganizavimo.

6.4 .

Reorganizavime dalyvaujanti bendrov ė ir Reorganizuojama bendrovė privalo
papildomai užtikrinti prievoli ų į vykdymą kiekvienam to reikalaujanč iam kreditoriui, kurio
teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas Reorganizavimo są lygas,
jeigu yra pagrindas manyti , kad prievol ės į vykdymas dė l Reorganizavimo pasunkės.

6.5 .

6.6 .

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir/ar Reorganizuojama bendrovė gali neteikti
prievoli ų į vykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu į sipareigojim ų kreditoriui į vykdymas yra
pakankamai u žtikrintas į keitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija .

Juridini ų asmen ų registro tvarkytojui negali b ū ti teikiami dokumentai dė l
Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės į statų į registravimo ir Reorganizuojamos
bendrovės išregistravimo , jeigu nėra papildomai u žtikrintas prievoli ų į vykdymas to
reikalaujanč iam kreditoriui, kaip nustatyta Reorganizavimo są lygose, taip pat iki teismo
sprendimo į siteisėjimo , jeigu teisme nagrin ėjamas ginčas d ė l prievoli ų į vykdymo papildomo
užtikrinimo.
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7.

T E I S S, K U R I A S P O R E O R G A N I Z A V I M O V E I K S I A N T I

REORGANIZAVIME

DALYVAUJANTI

BENDROVĖ
SUTEIKIA
ATSKIRŲ
KLASIŲ
OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINI Ų POPIERI Ų SAVININKAMS

AKCIJ Ų,

7.1.
Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė iki Reorganizavimo sąlygų sudarymo nėra
iš leidusi joki ų kit ų vertybini ų popieri ų, i šskyrus 3 886 267 paprastąsias vardines 1 ,16 eurų
nominalios vertės akcijas, kuri ų savininkams suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra
nustatytos galiojančiuose teisės aktuose bei šios bendrovės Į statuose.
8.

REORGANIZAV IME DALYVAUJAN IOS BENDROV S IR REORGANIZUO JAMOS BENDROV S
ORGAN Ų NARIAMS IR REORGANIZAV IMO S Ą LYGAS VERTINANTIEMS EKSPERTAMS
SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEIS ĖS

8.1 .

Pagal Reorganizavimo są lyg ų sudarymo dieną galiojanč i ą Reorganizuojamos
bendrovės Į stat ų redakciją numatyti bendrov ės organai yra visuotinis akcinink ų susirinkimas,
valdyba ir vadovas (direktorius). Valdybos ir vadovo Į galiojimai bei vadovo darbo sutartis
darbo sutartis pasibaigs Reorganizuojamos bendrovės i šregistravimo iš Juridini ų asmen ų
registro dienos pabaigoje.

8.2.

Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės Į stat ų redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis
akcinink ų susirinkimas, valdyba ( sudaroma iš 3 nari ų) ir vadovas ( generalinis direktorius).

8.3.

Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios
bendrovės organ ų strukt ū ra nesikeis, veikl ą t ęs Reorganizavimo są lyg ų sudarymo metu
veikianti valdyba ir vadovas (generalinis direktorius).

8.4.

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrov ės organai
bei darbuotojai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Į statymai ,
sudarytos sutartys bei atitinkamos bendrovė s į statai.

8.5.

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdyba ir vadovas bei Reorganizuojamos
bendrovės valdyba ir vadovas ( atitinkamai ):

8.5 .1 .

8.5 .2.

priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su Reorganizavimu ir
numatytus Reorganizavimo sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotiniuose akcininkų
sprendimuose bei galiojanč iuose teisės aktuose;
vadovauja atitinkamos bendrovė s Reorganizavimui ir kontroliuoja jo eigą ;

8.5.3.

savo kompetencijos ribose priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus, susijusius su
Reorganizavimu ir numatytus Reorganizavimo sąlygose bei atitinkamos bendrovės
akcininko sprendimuose;

8.5 .4.

užtikrina, kad įstatym ų nustatyta tvarka bū t ų atskleista informacija bei pateikti visi
dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios teisės akt ų normos;

8.5.5.

užtikrina, kad Į statymų nustatyta tvarka būtų viešai paskelbta apie Reorganizavimo
sąlyg ų parengimą Juridini ų asmen ų registro tvarkytojui bū t ų pateiktos Reorganizavimo
sąlygos ir kiti į statym ų reikalaujami dokumentai;

8.5.6.

užtikrina, kad į statym ų nustatyta tvarka ir terminais būt ų atskleisti sprendimai dėl

.

Reorganizavimo;

8.5 . 7 .

teikia atitinkamos bendrov ė s akcininkams ir kreditoriams visą informaciją bei
dokumentus, susijusius su Reorganizavimu;

8.5 .8.

atsako už tinkam ą papildomą prievoli ų u žtikrinimą teisės akt ų nustatyta tvarka
kiekvienam to pareikalavusiam atitinkamos bendrovės kreditoriui ;

8.5 .9.

sudaro sandorius atitinkamos bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo
už baigimo;
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9

.

8.5.10.

Reorganizavimo
metu
Reorganizavime
dalyvaujančios
bendrovės
ir
Reorganizuojamos bendrovės vadovai turi ir visas kitas teises bei pareigas, numatytas
galiojanč iuose teisės aktuose bei atitinkamos bendrovės į statuose.

8.5.11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcini ų bendrovi ų į statymo
Reorganizavimo sąlygos nevertinamos ir vertinimo ataskaita nerengiama.

REORGANIZAVIMO

U

~

str .

70

BAIGIMAS

Reorganizavimas laikomas baigtu nuo Reorganizavimo užbaigimo momento, tai yra
9.1.
nuo to momento, kai:
9.1 . 1.

9.1 .2.
1 0.

Juridini ų asmen ų registre bus į registruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą
Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja į stat ų redakcija ( 3 priedas);
iš Juridini ų asmen ų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė.

REORGANIZAVIMO

S

LYGS PRIEDAI

10.1 .
1 priedas - 2019 m. rugpj ūč io 12 d. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinio
akcinink ų susirinkimo protokolas.
10.2 .

2 priedas - 2019 m. rugsėjo 19 d . AB „Trenduva“ vienintelio akcininko sprendimas.

10.3.

3 priedas - akcinės bendrovės „Vilniaus baldai “ į stat ų projektas.

n

