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Vadovaujantis šiomis Atskyrimo sąlygomis, nuo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“,
kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis iš šiai daliai priskirtų turtų, teisių, nuosavo kapitalo bei
įsipareigojimų pagrindu kuriama naujos uždarosios akcinės bendrovės.
Šios Atskyrimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatomis.
Atskyrimo sąlygų rengimui pritarta 2015 m. balandžio 17 d. akcininkų susirinkimo
sprendimu. Atskyrimo sąlygos parengė uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ valdyba.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str.5 d. ir 2015 m.
balandžio 17 d. uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ akcininkų susirinkimo sprendimą, šių
Atskyrimo sąlygų vertinimas nebus atliekamas ir Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita nebus
rengiama.

Direktorius

__________________________

1.

SĄVOKOS
Toliau šiose Atskyrimo sąlygose naudojamos sąvokos, rašomos didžiosiomis raidėmis, turi
žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitaip:
„Atskyrime
dalyvaujanti bendrovė“
arba „Bendrovė“, arba
UAB „Vilungė“

„Akcininkas“

„Akcininkai“
„Atskiriama dalis“

„Akcijų keitimo diena“

„Atskyrimas“

„Atskyrimo sąlygos“

reiškia uždarąją akcinę bendrovę „Vilungė“, juridinio smens
kodas 134522910, pridėtinės vertės mokėtojo kodas
LT345229113, buveinės adresas Kapsų 96 B, Kaunas, kurios
įstatinis kapitalpas sudaro 289600 EUR, kuris yra suskirstytas į
1000 paprastųjų nematerialiųjų 28,96 EUR nominalios vertės
akcijų, kuri, atskyrus Atskiriamąją dalį ir Atskyrimo sąlygose
aptarta tvarka sumažinus UAB Vilungė“ įstatinį kapitalą, tęs
veiklą.
reiškia bet kurį iš Bendrovės akcininkų, kuriais yra:
1) Algimantas Visockis, asmens kodas 35709120164, gyvenantis
Kapsų 96B, Kaune, nuosavybės teise valdantis 9311 Bendrovės
akcijas;
2) Zita Budrienė, asmens kodas 45706270060 , gyvenanti Kapsų
96B, Kaune, nuosavybės teise valdanti 689 Bendrovės akcijas.
reiškia visus Bendrovės akcininkus kartu, kurie po Atsiskyrimo
išliks Bendrovės akcininkais ir taps Atskiriamų bendrovių
akcininkais.
reiškia nuo bendrovės, kuri tęs veiklą, atskiriamą dalį, kuri
Atskyrimo metu yra atskiriama nuo Bendrovės ir kuriai priskirtų
nuosavybės kapitalo, turto bei įsipareigojimų pagrindu
sukuriamas naujas vienetas – UAB „Vilungės statyba“.
reiškia dieną, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama (i)
UAB „Vilungė“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas jos
įstatinis kapitalas, (ii) UAB Vilungės statyba“.
Jeigu impresyvios teisės normos nenustato kitaip, UAB „Vilungė“
įstatų naujos redakcijos ir UAB „Vilungės statyba“, įregistravimo
Juridinių asmenų registre momentai laikomi sutampančiais, tai
yra visi nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie
įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje; (ii) skirtingiomis
dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje.
Nuorodos į Akcijų keitimo dieną reiškia nuorodas į Akcijų
keitimo dienos pabaigą, išskyrus atvejus kai Atskyrimo sąlygose
ar su jomis susijusiuose dokumentuose nurodyta kitaip.
reiškia procesą, kurio metu (i) nuo UAB „Vilungė“, kuri tęsia
veiklą, atskiriama dalis ir jai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei
įsipareigojimų pagrindu sukuriama naujas vienetas UAB
„Vilungės statyba“ proporcingai jų dalims UAB „Vilungė“
įstatiniame kapitale, neatlygintinai gauna kiekvienos iš
Atskiriamų bendrovių akcijų manais už sumažinamą paprastųjų
vardinių UAB„Vilungė“ akcijų nominalią vertę; (iii) atitinkmai
sumažinamas UAB „Vilungė“ įstatinis kapitalas.
reiškia šias Bendrovės atskyrimo sąlygas, parengtas Lietuvos

„Atskyrimo sąlygų
sudarymo diena“
„Atskyrimo užbaigimas“

„Atskiramos
bendrovės“
„Atskiramų bendrovių
susirinkimai“
„Juridinių asmenų
registro tvarkytojas“
„Perdavimo-priėmimo
aktai“

„Atskyrimo
susirinkimas“

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
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reiškia dienos, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų
pabaigą: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota po
Atskyrimo tęsiančios veiklą UAB „Vilungė“ nauja įstatų
redakcija, kuria sumažinamas Bendrovės įstatinis kapitalas, (ii)
Juridinių asmenų registre bus įregistruoti naujas juridinis asmuo
(Atskiriama bendrovė) – UAB „Vilungės statyba“. Akcininkai
mainais už sumažintą nominalią UAB „Vilungė“ akcijų vertę
gaus Atskiriamų bendrovių akcijų; (iv) bus pasirašyti Perdavimopriėmimo aktai.
reiškia UAB„Vilungės statyba“, kuri bus sukurta nuo
UAB„Vilungė“ atskyrus šiose Atskyrimo sąlygose nurodytą
Atskiriamąją dalį.
Atskiriamų bendrovių visuotiniai susirinkimai, kurie išrinks pagal
atitinkamos Atskiriamos bendrovės įstatus visuotinio akcininkų
susirinkimo renkamus organus. Teisę dalyvauti ir balsuoti
susirinkimuose turi Akcininkai.
Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų
registravimo skyrius.
reiškia Atskyrime dalyvaujančios bendrovės, kuri po Atskyrimo
tęsia savo veiklą, ir Atskiriančių bendrovių pagal šias Atskyrimo
sąlygas atitinkamos Atskiriamos bendrovės įregistravimo
Juridinių asmenų registre dieną sudarant Perdavimo-priėmimo
aktus, kurių pagrindu Atskyrime dalyvaujanti bendrovė perduoda
atitinkmai Atskiriamai bendrovei šių atskyrimo sąlygų pagrindu
prieskirtą dalį turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų, kurie
nuo Perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo momento tampa
neatskiriama šių Atskyrimo sąlygų dalimi.
Reiškia Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks ne
anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų po
viešo paskelbimo apie parengtas Atskyrimo sąlygas ir kuris
priims sprendimą dėl Atskyrimo, patvirtins Atskyrimo sąlygas,
naujus Bendrovės įstatus bei Atskiriamų bendrovių įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Atskyrimo tikslas yra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir
kitų teisės aktų nuostatais, atskirti UAB „Vilungė‘, kuri po atskyrimo tęs veiklą, dalį ir
šiai daliai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukurti naujus
vienetus, suteikiant Akcininkams Atskiriamų akcijų proporcingai Akcininkų dalims UAB
„Vilungė“ įstiniame kapitale, keičiant UAB „Vilungė“ akcijų nominalią vertę bei
atitinkamai sumažinant UAB „Vilungė“ įstatinį kapitalą.
2.2. Atskyrimo veiksmai visais atvejais atleikami atsižvelgiant į bendrą principą ir tikslą –
užtikrinti Atskyrimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą, efektyvumą,
ekonomiškumą bei spartumą.

2.3. Atskyrimo sąlygų 2.2 p. nustatytas principas reiškia, kad Atskyrimo sąlygose ir
įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su Atskyrimu susijusiems
veiksmams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai ir, atitinkamai, turi būti
dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti tokius vieksmus
nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų impresyvioms įstatymo ar kitų teisės aktų
normoms.
2.4. Atskyrimo sąlygų parengimui pritarta 2015 m. balandžio 17 d. UAB „Vilungė“ visuotiniu
akcinikų susirinkimu.
3. ATSKYRIMO BŪDAS. TEISINĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS, ATSKYRIMO
VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS
3.1. Atskyrimo būdas:
3.1.1. Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.
1 d. numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai
priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriamos tos pačios teisinės formos
nauja bendrovė. Vadovaujanti Lietuvos Resapublikos akcinių bendrovių įstaymo
71 str.2 d. atskyrimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos,
reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
3.1.2. Atskyrimas atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str.
2 d.
8 p. numatytą atvejį, kai „vienetas, toliau tęsiantis veiklą, (toliau –perleidžiantysis
vienetas) atskiria dalį, kuriai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų pagrindu sukuriams vienas ar keli nauji vienetai (toliau –
įsigyjantieji vienetai)“.
3.1.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstaymo 42 str. 1 d.,
kadangi Atskyrimas atitika minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus
reorganizavimo ir perleidimo atvejus, Bendrovės Akcininkų Atskyrimo metu už
turimas Bendrovės akcijas mainais gautų Atskiriamų bendrovių akcijų vertės
padidėjimas nelaikomas Bendrovės Akcininkų pajamomis. Bendrovės Akcininkų
mainais gautų Atskiriamų bendrovių akcijų įsigijimo kaina yra Bendrovės
išmaitytų akcijų įsigijimo kaina, buvusi iki šių akcijų perdavimo mainais.
3.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d.,
kadangi Atskyrimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus
reorganizavimo ir perleidimo atvejus, reorganizavimo metu perleidžiamo turto
vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusios Bendrovės pajamomis. Tokiu
atveju atitinkamai Atskiriamai bendrovei, gavusiai nuosavybėn turtą, šio turto
įsigijimo kaina yra turto įsigijimo kaina, buvusi Atskyrime dalyvaujančioje
Bendrovėje iki turto perleidimo atitinkamos Atskiriamos bendrovės nuosavybėn.
3.1.5. 2015 m. balandžio 17 d. akcininkų susirinkime buvo nuspręsta neatlikti Bendrovės
Atskyrimo sąlygų audito ir neregti tarpinės fiansinės atskaitomybės.
3.1.6. 2015 m. balandžio 23 d. akcininkų susirinkime buvo nuspręsta nereikalauti iš
Bendrovės vadovo parengti rašytinį pranešimą Bendrovės akcininkams apie
esminius turto, teisių ir prievolių pasikietimus nuo Bendrovės atskyrimo sąlygų

sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje
numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės atskyrimo dienos.
3.1.7. Vadovaujantis 2015 m. balandžio 17 d. Bendrovės akcininkų susirinkimo
sprendimais, bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d., 64
str. 2 d. ir 65 str. 2 d., 3 p., 6 d., Atskyrimui netaikomi Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2,3,4 d., 64 str. 2 dalies 4 ir 5 punktai ir 5
dalis, tai yra:
3.1.7.1. Atskyrimo sąlygos audito įmonės nevertinamos, Atskyrimo sąlygų
vertinimo ataskaita nerengiama;
3.1.7.2. nerengiama Bendrovės valdybos rašytinė ataskaita apie numatomą
Atskyrimą;
3.1.7.3. nesudaromas Bendrovės tarpinių fisnasinių ataskaitų rinkinys;
3.1.7.4. Bendrovės vadovas neturi pareigos pranešti Akcininkams apie esminius
turto, teisių ir prievolių pasikietimus nuo Atskyrimo sąlygų sudarymo
dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta
priimti sprendimą dėl Atskyrimo, dienos.
3.2.

Teisinės atskyrimo sąlygos:
3.2.1. Atskyrime dalyvaujančios Bendrovės įstatinis kapitalas (paskutinės laidos
akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėtas.
3.2.2. Atskyrime dalyvaujanti Bendrovė nėra įgijusi pertvarkomos, reorganizuojamos,
dalyvaujančios reorganizavime, resturtūrizuojamos, bankrutuojančios ar
likviduojamos įmonės statuso.
3.2.3. Atskyrimo sąlygų parengimui pritarta Atskyrime dalyvaujančis Bendrovės 2015
m. balandžio 17 d. akcininkų susirinkimo sprendimu ( 1 priedas).
3.2.4. Atskyrimo sąlygas parengė Atskyrime dalyvaujančios Bendrovės direktorius.

3.3.

Atskyrimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo 61 – 71 straipsniais ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso antrosios
knygos VIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus.

3.4.

Atskyrimo sąlygos parengtos vadovaujantis Bendrovės ataskaitų rinkiniu, parengtu
2016 m. gruodžio 31 dienai (2 priedas)

3.5.

Kartu su šiomis Atskyrimo sąlygomis yra parengtas naujos Bendrovės įstatų redakcijos
projektas (3 priedas) bei Atskyrimo metu sukuriamos bendrovės įstatų projektas (4,5,6
priedai)

3.6.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 8 d.,
Atskyrimo sąlygos ne vėliau kaip viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą
dieną Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – juridinių asmenų registro tvarkytojo
leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams teikti (VĮ Registrų centro
Informaciniame leidinyje), bus paskelbtos Bendrovės interneto svetainėje
www.vilunge.lt Kartu su skelbimu Bendrovė Juridinių asmenų registro tvarkytojui

pateikia Bendrovės svetainės, kurioje skelbiamos Atskyrimo sąlygos, nurodą –
www.vilunge.lt, suteikiančią prieigą prie šių Atskyrimo sąlygų ir jų paskelbimo
interneto svetainėje datą (juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia Bendrovės
pateiktą interneto svetainės nuorodą).
3.7.

Bendrovė visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie
Atskyrimo sąlygų sudarymą VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje dieną ir
pasibaigsiantį ne ankščuiau kaip Atskyrimo užbaigimo dieną, Atskyrimo sąlygas viešai
ir neatlygintinai skelbia savo interneto svetainėje www.vilunge.lt bei nurodo jų
paskelbimo šioje interneto svetainėje datą.

3.8.

Atskyrimo vykdymas ir užbaigimas:
3.8.1. Apie parengtas Atskyrimo sąlygas viešai paskelbiama VĮ Registrų centro
Informaciniame leidinyje ir papildomai informuojamas kiekvienas kreditorius.
3.8.2. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie parengtas Atskyrimo sąlygas dieną
VĮ Registro centro Informaciniame leidinyje Bendrovė Akcininkams ir kreditorimas
sudarys galimybę Bendrovės interneto svetainėje www.vilunge.lt susipažinti su žemiau
nurodytais dokumentais.
3.8.2.1. Atskyrimo sąlygomis;
3.8.2.2. nauja Bendrovės įstatų redakcija bei Atskiriamos bendrovės įstatais;
3.8.2.3. Bendrovės trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir
metiniais pranešimais.
3.8.3. Atskyrimo sąlygų 3.8.2. punkte nurodytus dokumentus Akcininkai ir
Bendrovės kreditoriai galės neatlygintinai atsisiųsti iš Bendrovės interneto
svetainės www.vilunge.lt ir išsispausdinti visą Atskyrimo sąlygų 3.7.p.
nurodytą laiką.
3.8.4.

Nuo viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą dienos Bendrovė
įgyja Atskyrime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.

3.8.5. Bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Atskyrimo sąlygų
paskelbimo pirmos dienos iki Atskyrimo susirinkimo.
3.8.6.

Pasiūlymus dėl Atskyrimo sąlygų gali teikti Bendrovės valdyba, vadovas ir
Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų nominali
vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo.

3.8.7.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnio
2 dalimi, sprendimą dėl Atskyrimo priims, Atskyrimo sąlygas bei po
Atskyrimo veiksiančios Atskyrime dalyvaujančios Bendrovės naują įstatų
redakciją ir Atskiriamų bendrovių įstatus patvirtins Atskyrimo susirinkimas ne
anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro
tvarkytojas trečią kartą paskelbia apie parengtas Atskyrimo sąlygas ir
Bendrovės interneto svetainės, kurioje skelbiamos Atskyrimo sąlygos,
nuorodą.

3.8.8.

Dokumentas, patvirtinančius Atskyrimo susirinkimo sprendimą dėl

Atskyrimo, ne vėliau kaip per 5 dienas bus pateiktas Juridinių asmenų registro
tvarkytojui.
3.8.9.

Ne vėliau kaip Atskyrimo susirinkimo dieną įvyks Atskiriamos bendrovės
akcininkų susirinkimas.

3.8.10. Atskyrimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
3.8.10.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota Bendrovės įstatų nauja
redakcija, kuria sumažinamas Bendrovės įstatinis kapitalas;
3.8.10.2. Juridinių asmenų registre bus įregistruota Atskiriama bendrovė;
3.8.10.3. Bendrovės Akcininkams mainais už anuliuotas jiems priklausiančias
Bendrovės akcijas bus išduotos Atskiriamų bendrovių akcijos;
3.8.10.4. pasirašyti Perdavimo-priėmimo aktai.
4. INFORMACIJA APIE ATSKYRIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR PO
ATSKYRIMO SUKURIAMAS BENDROVES
4.1. Atskyrimo metu atskiriama dalis Bendrovės ir šiai daliai priskirto turto, nuosavo kapitalo
ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama Atskiriama bendrovė.
4.2.

Po Atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra. Po Atskyrimo toliau tęs veiklą Bendrovė
bei bus sukurta ir pradės veiklą Atskiriama bendrovė.

4.3.

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę Atskyrimo sąlygų sudarymo dienai:

Pavadinimas
UAB „Vilungė“
Juridinio asmens teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinė
Kapsų g.96B, Kaunas
Juridinio asmens kodas
134522910
Registras, kuriami kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
duomnenys apie juridinį asmenį
registras, tvarkytojas - VĮ Registrų centro
Kauno filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
LT345229113
Įstatinis kapitalas
289.600 EUR
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis
289.600 EUR
Akcijų skaičius
10.000 vnt.
Vienos akcijos nominali vertė
28.96 EUR
Akcijų klasė
paprastos vardinės akcijos
Akcijų rūšis
nematerialios akcijos

4.4.

Pagrindiniai duomenys apie Atsiskyrime dalyvaujančią Bendrovę po Atskyrimo
Užbaigimo:

Pavadinimas
UAB „Vilungė“
Juridinio asmens teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinė
Kapsų g.96B, Kaunas
Juridinio asmens kodas
134522910
Registras, kuriami kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
duomenys apie juridinį asmenį
registras, tvarkytojas - VĮ Registrų centro
Kauno filialas
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
LT345229113
Įstatinis kapitalas
120.000 EUR
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis
120.000 EUR
Akcijų skaičius
10.000 vnt.
Vienos akcijos nominali vertė
12.00 EUR
Akcijų klasė
paprastos vardinės akcijos
Akcijų rūšis
nematerialios akcijos
4.5.

Duomenys apie Atskyrimo metu sukuriamą Atskiriamą bendrovę UAB „Vilungės statyba“:

Pavadinimas
Juridinio asmens teisinė forma
Buveinė
Juridinio asmens kodas

UAB „Vilungės statyba“
Uždaroji akcinė bendrovė
Kapsų g.96B, Kaunas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka bus suteiktas Juridinių asmenų registre
įregistravus Atskiriamą bendrovę
Registras, kuriami kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
duomenys apie juridinį asmenį
registras, tvarkytojas - VĮ Registrų centro
Kauno filialas.
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka bus suteiktas teisės aktų nustatyta
tvarka įregistravus Atskiriamą bendrovę
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre
Įstatinis kapitalas
169.600 EUR, kuris bus suformuotas šiose
Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis
169.600 EUR
Akcijų skaičius
10.000 vnt.
Vienos akcijos nominali vertė
16.96 EUR
Akcijų klasė
paprastos vardinės akcijos
Akcijų rūšis
nematerialios akcijos

5. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KETIMO Į
ATSKIRIAMŲ BENDROVIŲ AKCIJAS SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. PO
ATSKYRIMO VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS IR NOMINALI
VERTĖ, AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS TAISYKLĖS
5.1. Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įregistruotas ir
apmokėtas įstatinis kapitalas yra 289.600 EUR, kuris yra suskirstytas į 10.000 (dešimt
tūkstančių) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra
28.96 EUR.
5.2. Šių Atskyrimo sąlygų pagrindu atskiriama skirtingos Bendrovės vykdomos veiklos ir
proporcingai atskiriamoms veikloms, atskiriamas Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai. Atitinkmai proporcingai atskiriamai veiklai Atskiriamų bendrovių akcijos
paskirstomos Akcininkams tomis pačiomis proporcijomis, kuriomis jie turėjo akcijas
Bendrovėje.
5.3.

Akcininkų turimos 100 % Bendrovės akcijų, kurių nominali vertė yra 28.96 EUR
keičiamos į Bendrovės po Atskyrimo ir Atskiriamos bendrovės akcijas, kurių nominalių
verčių suma yra lygi dabartinei akcijų nominaliai vertei. Bendrovės akcijos keičiamos į
Atskiriamų bendrovių akcijas tokiu būdu:

Bendrovė

UAB „Vilungė“ iki
Atskyrimo
Akcininkų turimų akcijų skaičius ir
nominali vertė iki Atskyrimo

Algimantas
Visockis
Zita
Budrienė

9311 vnt.
28.96 EUR
689 vnt.
28.96 EUR

UAB „Vilungė“
po Atskyrimo
Akci
nink
ų
turim
ų
akcij
ų
skaič
ius ir
nomi
nali
vertė
po
Atsk
yrim
o
9311 vnt.
18,51 EUR
689 vnt.
18,51 EUR

UAB„Vilungės statyba“

9311 vnt.
10,45 EUR
689 vnt.
10,45 EUR

5.4. Atskyrime dalyvaujančių bendrovių įstatinis kapitalas proporcingai mažinamas
formuojant Atskiriamos bendrovės įstatinis kapitalas ir skirstomas tokiomis dalimis:
UAB „Vilungė“ įstatinis
kapitalas iki Atskyrimo
289.600 EUR

UAB „Vilungė“
po Atskyrimo įstatinis kapitalas
185100 EUR

5.5. Atskyrimas yra vykdomas taip, kad tenkintų šias sąlygas:

UAB „Vilungės statyba“
įstatinis kapitalas
104500 EUR

5.5.1. UAB „Vilungė“ tęs dalį esamos veiklos, vykdys statybinių projektų organizavimą ir
koordinavimą, nuomos nekilnojamąjį turtą ir techniką, vykdys prekybinę veiklą,
nuomos techniką. Kaip nurodyta 7 priede, jai pereina Bendrovės debitoriniai ir
kreditoriniai įsiskolinimai, darbų vadovų ir gamybinės bazės atsargų likučiai,
reikalinga veiklai dalis Bendrovės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir apyvartinių
lėšų.
5.5.2. UAB „Vilungės statyba“ po atskyrimo tęs statybų veiklą perimdama reorganizuoto
asmens vykdomų (įvykdytų) sutarčių teises ir pareigas, dalyvaudama viešuosiuose
pirkimuose, naudosis perimta iki atskyrimo juridinio asmens sukaupta kvalifikacijos
patirtimi, bei veiklos pajamomis, turtu (žmogiškieji ištekliai, kitas turtas), naudosis
turimais atestatais, licenzijomis ir sertifikatais vykdys statybų vystymą, prekybinę
veikla, nuomos techniką. Kaip nurodyta 7 priede, jai lieka dalis Bendrovės
debitorinių- kreditorinių įsiskolinimų, darbų vadovų ir gamybinės bazės atsargų
likučiai, reikalinga veiklai dalis Bendrovės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir
apyvartinių lėšų.
5.5.3. Kiekvienoje bendrovėje po Atskyrimo yra sudaromas 10.000 vienetų akcijų skaičius.
5.5.4. Kiekvienas akcininkas išlaiko proporcingą akcijų skaičių Atskiriamose bendrovėse jo
turimų akcijų skaičiui Atskyrime dalyvaujančioje bendrovėje.
5.5.5. Atskyrimo metu kiekvieno iš Akcininkų turėtas Atskyrime dalyvaujančios bendrovės
akcijų skaičius yra keičiamas į atitinkamą akcijų skaičių kiekvienoje iš Atskiriamų
bendrovių.
5.5.6. Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatinis kapitalas Atskyrimo metu mažinamas,
keičiant Atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcijų nominalią vertę.
5.6.

Akcijų keitimas bus vykdomas vadovaujantis šiais principais:

5.6.1. Akcijų keitimas akcininkui atliekamas vienu ir tuo pačiu metu Akcijų keitimo dienos
būklei;
5.6.2. Akcijos keičiamos taip, kad kiekvienam Akcininkui tektų toks Atskiriamų bendrovių
akcijų skaičius, jog jo gautų Atskiriamų bendrovių ir likusių Atskyrime
dalyvaujančios bendrovės akcijų bendra akcijų nominali vertė būtų lygi iki Akcijų
keitimo momento turėtai Atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcijų nominaliai
vertei;
5.6.3. Kiekvienai Atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcijai iki Akcijų keitimo dienos
tenkanti turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalis balansine verte lygi visų
Atskiriamų bendrovių akcijoms ir po Atskyrimo veikiančios Bendrovės akcijai
tenkančių atitinkamos bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies
balansinių verčių sumai;
5.6.4. Atskyrimas vykdomas vertinant Atskyrime dalyvaujančios bendrovės turtą, nuosavą
kapitalą ir įsipareigojimus balansinėmis vertėmis. Kiekvienas Akcininkas po
Atskyrimo išsaugo iki Atskyrimo turėtą nuosavybės teisės dalį į Atskyrime
dalyvaujančios bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus (nuosavybės
teisių dalių į po Atskyrimo veiksiančios Bendrovės ir Atskiriamų bendrovių turtą,
nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus suma).

5.6.5. Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatinis kapitalas po Atskyrimo bus lygus
Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatinio kapitalo ir Atskiriamų bendrovių
įstatinių kapitalų bendrai sumai.
6. PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ IŠDAVIMO JŲ
AKCININKAMS TVARKA IR TERMINAI
6.1. Akcijų keitimo dienos pabaigoje Akcininkai šių Atskyrimo sąlygų pagrindu
Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka netenka Bendrovės akcijų ir mainais įgyja naujos
nominalios vertės Bendrovės akcijų ir Atskiriamos bendrovės akcijų.
6.2.
Bendrovės ir Atskiriamos bendrovės sąskaitų tvarkytojai vadovaudamiesi
Atskyrimo sąlygomis, teisės aktų nustatyta tvarka padarys atitinkamus įrašus,
patvirtinančius nuosavybės teisės netekimą į Bendrovės akcijas bei nuosavybės teisės į
pakeistos nominalios vertės Bendrovės akcijas ir Atskiriamos bendrovės akcijas įgijimą.
6.3.

Visas po Atskyrimo užbaigimo veiksiančių bendrovių akcijų suteikiamas teises
Akcininkai įgis atitinkamai Bendrovės naujos įstatų redakcijos ir/ar Atskiriamos
bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

7.

AKCININKAMS PRIKLAUSANČIŲ IR GAUNAMŲ PO ATSKYRIMO
VEIKSIANČIOS BENDROVĖS AKCIJŲ KAINOS SKIRTUMAS, IŠMOKAMAS
PINIGAIS
7.1. Atskyrimo metu keičiamų akcijų kainų skirtumas nesusidarys ir Akcininkams
išmokamas nebus.

8. MOMENTAS, NUO KURIO ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDRVOVĖS
IR ATSKIRIAMOS BENDROVĖS AKCININKAMS SUTEIKIAMA TEISĖ Į
BENDROVIŲ PELNĄ, IR VISOS SU ŠIOS TEISĖS SUTEIKIMU SUSIJUSIOS
SĄLYGOS
8.1. Po Atskyrimo užbaigimo veiksiančios Atskyrime dalyvaujanti bendrovė ir Atskiriamos
bendrovės Akcininkai teisę į minėtų bendrovių pelną įgyja atitinkamai Atskyrime
dalyvaujančios bendrovės naujos įstatų redakcijos ir Atskiriamos bendrovės
įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną, tai yra Akcininkai nuo minėtos dienos
įgyja teisę į atitinkamos bendrovės skelbiamus dividendus.
9. TIKSLUS ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS TURTO, TEISIŲ IR
PRIEVOLIŲ APRAŠYMAS IR JŲ PASKIRSTYMAS PO ATSKYRIMO
VEIKSIANČIAI BENDROVEI. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS
ATSKIRIAMAI BENDROVEI IR PERĖJIMO TERMINAI, NUO KURIO
ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
PAGAL SANDORIUS PEREINA ATSKIRIAMAI BENDROVEI IR SANDORAI
ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ

9.1. Atskiriamai bendrovei Atskyrime dalyvaujančios bendrovės turtas, nuosavas kapitalas
ir įsipareigojimai priskiriami atsižvelgiant į atskiriamą veiklų pobūdį, kaip nurodyta
Atskyrimo sąlygų 7 priede, tai yra Atskiriamai bendrovei pagal
2016-12-31
balanso duomenis bendrai tenka 36,07 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės
turto, 36,07 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios Bendrovės nuosavo kapitalo, 36,07
proc. visų Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įsipareigojimų.
9.2. Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei lieka 63,93 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios
bendrovės turto, 63,93 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės nuosavo
kapitalo ir 63,93 proc. viso Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įsipareigojimų pagal
2016-12-31 balanso duomenis.
9.3. Atskyrimo sąlygų 9.1 ir 9.2 punktuose nurodyti Bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų santykiai netaikomi dalinant kiekvieną Atskyrime dalyvaujančios
bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų balansinį straipsnį.
9.4. Atskyrimas vykdomas vertinant Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus
balansinėmis vertėmis.
9.5. Bendrovė, vadovaujantis šių Atskyrimo sąlygų nuostatomis, atitinkamos Atskiriamos
bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną perduos atitinkamai Atskiriamai
bendrovei Atskyrimo salygų 9.1. punkte nurodytą viso Bendrovės turto, nuosavo
kapitalo ir įsipariegojimų dalį bei pasirašys tai patvirtinančius dokumentus Perdavimopriėmimo aktus (Bendrovei po Atskyrimo liekantis ir Atskiriamai bendrovei
perduodamas turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d.
nurodyti 7 priede).
9.6. Kartu su turtu atitinkamai bendrovei tenka (i) visos teisės ir pareigos pagal su
perduodamu turtu susijusius sandorius (įskaitant apskaitytus Bendrovės užbalansiniuose
straipsniuose) ir (ii) visos teisės ir pareigos bei turtas, susiję su perduodamomis teisėmis,
pareigomis ir turtu, kurie atsiras nuo 2016 m gruodžio 31 d. (atskyrimo sąlygos
sudarytos naudojant duomenis, buvusius 2016 m. gruodžio 31 dieną) iki Perdavimopriėmimo aktų pasirašymo, išskyrus atvejus, kai Perdavimo-priėmimo akte nurodyta
kitaip, su sąlyga, kad tai nepažeidžia santykio, kuriuo skirstomas bendras Atskyrime
dalyvaujančios bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, nurodyto
Atskyrimo sąlygų 9.1 punkte.
9.7.
Visos bendrovės turimos teisės ir pareigos pagal darbo, materialinės atsakomybės
konfidencialumo, nekonkuravimo sutartis ir visus kitus susijusius dokumentus, sudarytus
su Bendrovės darbuotojais, bus perduotos Atskiriamai bendrovei, kad atitiktų sąlygų 5.5
p. numatytus principus ir 9.1 p. numatytą santykį.
9.8.
Perdavimo-priėmimo aktus pasirašys Bendrovės ir Atskiriamos bendrovės vadovai
arba jų įgalioti asmenys. Konkretus perduodamas turtas, nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai priklausys nuo pokyčių iki Perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo
momento. Perdavimo-priėmimo aktai gali būti patikslinami papildomais po Atskyrimo
užbaigimo Bendrovės ir Atskiriamos bendrovės sudaromais dokumentais (suderinimo
aktais ir pan.)
9.9.
Jeigu koks nors turtas ar įsipareigojimai, nenurodyti Perdavimo-priėmimo aktuose,
paaiškėtų vėliau, jie būtų skirstomi Atskyrimo sąlygų 9.1. punkte nurodytu santykiu.
9.10. Perdavimo-priėmimo aktai bus teisinis pagrindas Bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir
įsipariegojimų perdavimo Atskiriamai bendrovei įregistravimui, perregistravimui,

pažymėjimų, reikiamų duomenų pakeitimui registruose ir bet kokiose kitose įmonėse,
įstaigose, institucijose, įskaitant nuosvybės teisių, kitų teisių bei pareigų perėjimo
Atskiriamai bendrovei įregistravimui viešuosiuose registruose, duomenų pakeitimui
reikiamose institucijose.
9.11. Nuo Perdavimo- priėmimo aktų pasirašymo dienos:
9.11.1. visas Perdavimo-priėmimo aktuose nurodytas turtas, su juo susijusios teisės ir
pareigos bei įsipareigojimai bus laikomi Atskiriamos bendrovės turtu
irįsipareigojimais ir toks turtas įtraukiamas į Atskiriamos bendrovės buhalterinę
apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip;
9.11.2. visos su Atkiriamai bendrovei perduotu turtu susijusios teisės ir pareigos
bei Bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius, perduotus Atskiriamai bendrovei,
pereina atitinkamai Atskiriamai bendrovei, ir tokie sandoriai įtraukiami į
Atskiriamos bendrovės buhalterinė apskaitą, jeigu imperatyvios teisės aktų normos
arba Bendrovės sudarytų sandorių sąlygos nenustato kitaip. Jeigu imperatyvios
Lietuvos Respublikos teisės aktų normos arba Bendrovės sudarytų sandorių sąlygos
reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus)
sutikimo, tokios prievolės pereina Atskiriamai bendrovei nuo atskiriamos šalies
(kreditoriaus) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas
Atskyrimo sąlygose. Jeigu toks sustikimas negaunamas, Bendrovė ir atskiriama
bendrovė dės visas pastangas, kad Atskiriama bendrovė įgytų kaip galima artimesnes
pagal turinį ir vertę prievoles;
9.11.3. Atskiriama bendrovė perimtus sandorius vykdo juose numatytomis sąlygomis.
9.12.

Bendrovei lieka turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, kurie Perdavimo
-priėmimo aktuose nėra nurodomi.

9.13.

Bendrovė ir Atskiriama bendrovė sieks užtikrinti, kad po Atskyrimo užbaigimo
kiekviena iš bendrovių būtų atsakingos išimtinai tik už atitinkmos bendrovės
prievoles ir neatsirastų jokių pagrindų, suteikiančių teisę ar priežastis tretiesiems
asmenims bendroves laikyti solidariai atsakingomis už viena kitos prievoles ar bet
kurią jų dalį.

9.14.

Atskyrimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Bendrovės teisės vykdyti
įstatuose numatytą veiklą.

9.15.

Bendrovė, sudarydama sandorius, pagal kuriuos teisės ir/ar pareigos perduotos
Atskiriama bedrovė, laikotarpiu nuo Atskyrimo iki Atskyrimo užbaigimo, informuos
kitą sandorio šalį apie teisių ir/ar pareigų perdavimą Atskiriamai bendrovei pagal šias
Atskyrimo sąlygas.

10. KREDITORIŲ TEISĖS ATSKYRIMO METU.
10.1. Bendrovės kreditorių teisės Atskyrimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 2.101 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
66 straipsniu.
10.2. Apie parengtas Atskyrimo sąlygas viešai paskelbiama VĮ Registrų centro Infromaciniame
leidinyje.

10.3. Bendrovės kredtoriai turi teisę reikalauti nutraukti ar įvykdyti prieš terminą prievolę, taip
pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje arba yra pagrindas manyti, kad
prievolės įvykdymas dėl Atskyrimo pasunkės, ir, kreditoriui pareikalavus, Bendrovė
nesuteiks papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Kreditoriai savo reikalavimus gali
pateikti nuo paskelbimo apie parengtas Atskyrimo sąlygas pirmos dienos iki Atskyrimo
susirinkimas priims sprendimą dėl Atskyrimo.
10.4. Bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam
kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas
Atskyrimo sąlygas, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl Atskyrimo
pasunkės.
10.5. Bendrovė gali neteikti prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, jeigu įsipareigojimų
kreditoriui įvykdymas yra pakankamai užtikrinas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar
garantija.
10.6.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui negali būti teikiami dokumentai dėl Atskiriamų
bendrovių ar jų įstatų įregistravimo, jeigu nėra papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas
to reikalaujančiam kreditoriui, kaip nustatyta Atskyrimo sąlygose, taip pat iki teismo
sprendimo įsiteisėjimo, jeigu teisme nagrinėjamas ginčas dėl prievolių įvykdymo
papildomo užtikrinimo.

10.7. Kai kokia nors prievolė pagal Atskyrimo sąlygas yra priskirta Atskiriamai bendrovei, už šią
prievolę atsako ši bendrovė. Jei ji šios prievolės ar jos dalies neįvykdo ir nebuvo suteiktos
papildomos garantijos to pareikalavusiems kreditoriams, už neįvykdytą prievolę (ar
neįvykdytą jos dalį) solidariai atsako kita po Atskyrimo veikianti bendrovė. Kiekvienos iš
šių bendrovių atsakomybę riboja nuosavo kapitalo, paskirto iš jų pagal Atskyrimo sąlygas,
dydis.
11. TEISĖS, KURIAS PO ATSKYRIMO VEIKIANČIOS BENDROVĖS SUTEIKIA
AKCININKAMS, ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR
ATSKIRIAMŲ BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS, ATSKYRIMO SĄLYGAS
VERTINANATIEMS EKSPERTAMS SUTEIKTOS SPECIALIOS TEISĖS
11.1. Atskyrime dalyvaujanti bendrovė iki Atskyrimo sąlygų sudarymo nėra išleidusi jokių kitų
vertybinių popierių, išskyrus 10.000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų 28.96
Eur nominalios vertės akcijų, kurių Akcininkams suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės yra
nustatytos galiojančiuose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose.
11.2. Laikotarpiu nuo Atskyrimo sąlygų sudarymo iki Atskyrimo užbaigimo nenumatoma išleisti
jokių papildomų vertybinių popierių. Jeigu tokie papildomi vertybiniai popieriai būtų
išleisti, šios Atskyrimo sąlygos nustoja galioti nuo jų sudarymo momento.
11.3.

Po Atskyrimo užbaigimo Bendrovės Atskyrimo užbaigimo dienai išleistų paprastųjų
vardinių akcijų nominali vertė sudarys 63,93 proc. Bendrovės nominalios vertės, buvusios
Atskyrimo sąlygų sudarymo dienai.

11.4.

Po Atskyrimo užbaigimo Atskiriamos bendrovės Atskyrimo užbaigimo dienai išleistų
paprastųjų vardinių akcijų nominali vetė sudarys 36,07 proc. Bendrovės akcijų nominalios
vertės, buvusios Atskyrimo sąlygų sudarymo dienai;

11.5.

Bendrovės ir atskiriamos bendrovės paprastosios vardinės akcijos po Atskyrimo suteiks
atitinkamos bendrovės turtines ir neturtines teises, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose
bei atitinkamos bendrovės įstatuose.

12.

ATSKYRIME DAKLYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR ATSKIRIAMOS
BENDROVĖS
ORGANŲ
NARIAMS
IR
ATSKYRIMO
SĄLYGAS
VERTINANTIEMS EKSPERTAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

12.1. Pagal Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Bendrovės įstatų redakciją numatyti
Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovas (direktorius)
12.2. Po atskyrimo užbaigimo tęsiančios veiklą Bendrovės organų struktūra nesikeis ir bus tokia:
visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės vadovas (direktorius). Veiklą tęs dabartinis
vadovas.
12.3.Po atskyrimo užbaigimo kiekvienoje sukuriamoje Atskiriajamoje bendrovėje bus suformuoti
šie organai : i) visuotinis akcininkų susirinkimas, ir (ii) bendrovės vadovas (generalinis
direktorius/direktorius). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 69
straipsnio 3 dalies reikalavimus, Atskiriamos bendrovės akcininkų susirinkimas paskiriamas
Atskiriamos bendrovės vadovas, kuris priimamamas pasibaigus Atskiriamos bendrovės
susirinkimui. Atskiriamos bendrovės vadovas savo pareigas pradės vykdyti atitinkamos
Atskiriamos bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre dieną.
12.4. Akcininkai po Atyskyrimo tęsiančioje veiklą Bendrovėje ir Atskiriamoje bendrovėje turės
visas atitinkamos bendrovės įstatuose bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytas turtines ir
neturtines akcijų suteikiamas teises.
12.5. Vadovas bei darbuotojai Atskyrimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įsatymai,
sudarytos sutartys bei Bendrovės įstatai.
12.6. Bendrovės vadovas:
12.6.1. savo kompetencijos ribose priima sprendimus ir atlieka visus veiksmus,
susijusius su Atskyrimu ir numatytus Atskyrimo sąlygose bei Bendrovės akcininkų
sprendimuose;
12.6.2. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų atskleista informacija bei pateikti
visi dokumentai, jei to reikalauja imperatyvios teisės aktų normos;
12.6.3. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų viešai paskelbta apie Atskyrimo
sąlygų parengimą, juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktos Atskyrimo
sąlygos ir kiti įstatymų reikalaujami dokumentai;
12.6.4. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka ir terminiais būtų atskleisti sprendimai dėl
Atskyrimo, teikia Bendrovės Akcininkams ir kreditoriams visą informaciją bei
dokumentus, susijusius su Atskyrimu;
12.6.5. atsako už tinkamą papildomą prievolių užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka
kiekvienam to pareikalavusiam Bendrovės kreditoriui;
12.6.6. sudaro sandorius Bendrovės vardu ir jos interesais iki Atskyrimo užbaigimo;

12.6.7. Bendrovės vardu pasirašo arba įpareigoja pasirašyti perdavimo-priėmimo aktus;
12.6.8. Atskyrimo metu Bendrovės vadovas turi ir visas kitas teises bei pareigas, numatytas
galiojančiuose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose.
12.7. Paskirtas Atskiriamos bendrovės vadovas (direktorius):
12.7.1. pasirašo arba įgalioja pasirašyti Atskiriamos bendrovės įstatus ir kitus dokumentus,
susijusius su Atskiriamos bendrovės įregistravimu juridinių asmenų registre;
12.7.2. pasirašo arba įgalioja pasirašyti Perdavimo-priėmimo aktus;
12.7.3. atlieka kitus su Atskyrimu susijusius veiksmus bei pasirašo dokumentus, numatytus
Atskyrimo sąlygose;
12.7.4. Atskyrimo metu Atskiriamos bendrovės vadovas turi ir visas kitas teises bei pareigas,
numatytas galiojančiuose teisės aktuose.
12.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 3 d., šių
Atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas ir vertinimo ataskaita nerengiama.
13. ATSKYRIMO UŽBAIGIMAS
13.1. Atskyrimas laikomas baigtu nuo Atskyrimo užbaigimo momento, tai yra nuo to
momento, kai:
13.1.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo tęsiančios veiklą
Bendrovės nauja įstatų redakcija;
13.1.2. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo sukuriama Atskiriama
Bendrovė;
13.1.3. Akcininkai mainais už anuliuotas Bendrovės akcijas gaus Atskiriamos bendrovės
akcijų;
13.1.4. bus pasirašyti Perdavimo-priėmimo aktai.
14. PRIEDAI
14.1 Prie Atskyrimo sąlygų pridedami šie priedai, kurie sudaro neatskiriamą Atskyrimo sąlygų
dalį:
14.1.1. 2017 m. balandžio 17 d. UAB “Vilungė” visuotinio akcininkų susirinkimo
protokolas;
14.1.2. UAB “Vilungė” finansinių atskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.;
14.1.3. UAB “Vilungė” naujos įstatų redakcijos projektas;
14.1.4. UAB “Vilungės statyba” įstatų projektas;

14.1.5. atskyrimo balansas ir informacija apie Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekantį
turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą bei Atskiriamai bendrovei perduodamą
turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą.
UAB “Vilungė” vardu:
_________________________
direktorius
A.V.

____________________________

