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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS
ATSKYRIMO SĄLYGŲ VERTINIMO ATASKAITA
UAB Elektrėnų komunalinis ūkis akcininkams
Mes atlikome UAB Elektrėnų komunalinis ūkis (toliau – Bendrovė) vadovybės 2021 m. kovo 29 d. parengtų UAB
Elektrėnų komunalinis ūkis atskyrimo sąlygų (toliau – Atskyrimo sąlygos), pagal kurias iš UAB Elektrėnų
komunalinis ūkis, kuri po atskyrimo tęsia veiktą, atskiriamos dalies ir šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų
pagrindu kuriamos tos pačios teisinės formos nauja uždaroji akcinė bendrovė UAB Elektrėnų autobusų parkas,
vertinimą ir parengėme šią vertinimo ataskaitą.

Vadovybės atsakomybė už Atskyrimo sąlygas

I.

Bendrovės vadovybė atsako už Atskyrimo sąlygų parengimą, teisingo ir pagrįsto akcijų keitimo santykio nustatymą
ir tinkamų metodų, panaudotų akcijų keitimo santykiui nustatyti, pasirinkimą pagal Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo nuostatas.
Bendra informacija apie Atskyrimą

II.

Toliau pateikiama Atskyrimo sąlygų santrauka:

„
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.
VI.TS–240 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reorganizavimui padalijimo
būdu“, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-09 įsakymu Nr. 03V-996 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reorganizavimo“, kuriais nuspręsta pritarti uždarosios akcinės
bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė arba atskyrime dalyvaujanti bendrovė, arba UAB
„Elektrėnų komunalinis ūkis“) atskyrimui, kurios savininkė – Elektrėnų savivaldybė, savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius, Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) 61–71 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso antrosios knygos VIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgdama į kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, parengė Bendrovės atskyrimo sąlygas (toliau – Atskyrimo sąlygos). Atskyrimo sąlygos nustato
Bendrovės atskyrimo tvarką nuo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, atskiriant Bendrovės dalį ir šiai daliai priskirtų
turto, teisių ir pareigų pagrindu įkuriant naują juridinį asmenį – UAB Elektrėnų autobusų parką (toliau – Nauja
bendrovė arba atskiriama bendrovė, arba UAB Elektrėnų autobusų parkas).
1.2. Pagrindiniai Bendrovės atskyrimo tikslai, įkuriant naują juridinį asmenį, yra šie:
-atskiriant Bendrovės turtą, funkcijas bei dalį veiklos krypčių ir su tuo susijusių Bendrovės teisių ir pareigų,
tobulinti, plėtoti ir modernizuoti Bendrovės veiklą;
-sukurti efektyvesnį Bendrovės administravimą, optimizuoti Bendrovės valdymo bei administravimo išlaidas.
1.3. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atskyrimo metu bus užtikrinama nepertraukiama Bendrovės įstatus
atitinkanti veikla, o atskyrimas vykdomas iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ lėšų.

2. INFORMACIJA APIE ATSKYRIME DALYVAUJANČIAS BENDROVES:
2.1. Informacija apie Bendrovę, kurios atskiriama dalis turto, teisių ir pareigų:
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Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Juridinio asmens teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens buveinė

Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai

Juridinio asmens kodas

181613656

Registras, kuriame kaupiami
duomenys apie juridinį asmenį

ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
tvarkytojas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas

LT816136515

Įstatinis kapitalas

6 894 535,98 Eur

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis

6 894 535,98 Eur

Akcijų skaičius

23 774 262 vienetai

Vienos akcijos nominali vertė

0,29 Eur

Akcijų klasė

paprastosios vardinės akcijos

Akcijų rūšis

nematerialios akcijos

registras,

2.2.
Duomenys apie atskyrime dalyvaujančią bendrovę užbaigus atskyrimą (UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“).
Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Juridinio asmens teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens buveinė

Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai

Juridinio asmens kodas

181613656

Registras, kuriame kaupiami
duomenys apie juridinį asmenį

ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas
– VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas

LT816136515

Įstatinis kapitalas

6 694 535,74 Eur

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis

6 694 535,74 Eur

Akcijų skaičius

23 084 606 vienetai

Vienos akcijos nominali vertė

0,29 Eur

Akcijų klasė

paprastosios vardinės akcijos

Akcijų rūšis

nematerialios akcijos

2.3. Informacija apie atskyrimo metu sukuriamą Naują bendrovę (UAB „Elektrėnų autobusų parkas“):
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Aprašymas
Juridinio asmens pavadinimas

UAB Elektrėnų autobusų parkas

Juridinio asmens teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens buveinė

Obenių g. 40, Elektrėnai, LT-26108 Elektrėnai

Juridinio asmens kodas

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus
suteiktas Juridinių asmenų registre įregistravus Atskiriamą
bendrovę

Registras, kuriame kaupiami
duomenys apie juridinį asmenį

ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas
– VĮ Registrų centro Vilniaus 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

200 000,24 Eur

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis

200 000,24 Eur

Akcijų skaičius

689 656 vienetai

Vienos akcijos nominali vertė

0,29 Eur

Akcijų klasė

paprastosios vardinės akcijos

Akcijų rūšis

nematerialios akcijos

3. ATSKYRIMO BŪDAS IR TEISINĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS

3.1. Atskyrimo būdas
3.1.1. Atskyrimas vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu atskyrimo būdu, kuomet
bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu kuriama
viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės, ir, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 71
str. 2 d. nuostatomis, atskyrimo procedūrai mutatis mutandis taikant Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių
nuostatas, reglamentuojančias reorganizavimą padalijimo būdu. Civilinio kodekso 2.97 str. 7 d. numatyta, kad
padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių
asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

3.2. Atskyrimo teisinės sąlygos
3.2.1. 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
sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo 71 str. 2 d. atskyrimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
3.2.2. Atskyrime dalyvaujanti bendrovė nėra įgijusi pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios
reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.
3.2.3. Atskyrimo sąlygų parengimui pritarta atskyrime dalyvaujančios bendrovės Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS–240 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės
bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reorganizavimui padalijimo būdu“, Elektrėnų savivaldybės

Tel. Nr. +370 5 212 73 65

El. paštas info@audifina.lt

www.audifina.lt

UAB AUDIFINA, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Lietuva, Įmonės kodas 125921757
PVM mokėtojo kodas LT259217515, A/s LT70 7044 0600 0160 1957, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

administracijos direktoriaus 2020-11-09 įsakymu Nr. 03V-996 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ reorganizavimo“ (1 priedas).
3.2.4. Atskyrimo sąlygas parengė atskyrime dalyvaujančios bendrovės valdyba.
3.2.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d., atliktas Atskyrimo
sąlygų vertinimas, Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita pridedama (2 priedas).
3.2.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 64 str. 3 d., ataskaita apie
numatomą atskyrimą nerengiama.
3.2.7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 5 d., UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ generalinis direktorius parengia rašytinį pranešimą apie esminius turto, teisių ir prievolių
pasikeitimus nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje
numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės atskyrimo, dienos ir pateikia Bendrovės akcininkams.
3.2.8. Atskyrimo vykdymas ir užbaigimas:
3.2.8.1. Apie parengtas Atskyrimo sąlygas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki atskyrime dalyvaujančios
bendrovės akcininkų susirinkimo viešai paskelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje
„Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir pranešama visiems Bendrovės kreditoriams raštu. Visą šį laikotarpį
skelbime ir pranešime turi būti nurodomi nurodyti duomenys ir pateikiama informacija, kur galima susipažinti
su Atskyrimo sąlygų 3.2.8. 3.2.9. punkte išvardytais dokumentais:
•
informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje, apie atskyrime
dalyvaujančią bendrovę bei atskyrimo metu sukuriamos atskiriamos bendrovės pavadinimas, teisinė forma,
buveinė;
•
atskyrimo būdas;
•
po atskyrimo veiksiančios bendrovės;
•
momentas, nuo kurio atskiriama dalis pereina atskiriamai bendrovei.
3.2.9. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos
atskyrime dalyvaujanti bendrovė akcininkams ir kreditoriams sudarys galimybę interneto svetainėje www.eku.lt
susipažinti su nurodytais dokumentais:
•
Atskyrimo sąlygomis;
•
Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita;
•
Nauja atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcija bei atskiriamos bendrovės įstatais.
•
Atskyrime dalyvaujančios bendrovės trejų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų
rinkiniais, metiniais pranešimais.
3.2.10. Jeigu po Atskyrimo sąlygų sudarymo dienos įvyktų esminių turto, teisių ir prievolių pasikeitimų,
atskyrime dalyvaujančios bendrovės generalinis direktorius apie tokius pasikeitimus nedelsdamas pateiks
rašytinius pranešimus, kurie bus pridėti prie Atskyrimo sąlygų 3.2.9. punkte nurodytų dokumentų. Apie
esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki atskyrime
dalyvaujančios bendrovės akcininkų susirinkimo dienos atskyrime dalyvaujančios bendrovės vadovas žodžiu
praneš akcininkų susirinkimo metu.
3.2.11. Pasiūlymus dėl Atskyrimo sąlygų gali teikti atskyrime dalyvaujančios bendrovės stebėtojų
taryba, valdyba, Bendrovės vadovas, akcininkas.
3.2.12. Nuo viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą dienos UAB „Elektrėnų komunalinis
ūkis“ įgyja atskyrime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.
3.2.13. Atskyrime dalyvaujančios bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Atskyrimo
sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcininkų susirinkimo.
3.2.14. Sprendimą dėl atskyrimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų
registro tvarkytojas paskelbia atskyrime dalyvaujančios bendrovės interneto svetainės, kurioje skelbiamos
Atskyrimo sąlygos, nuorodą, suteikiančią prieigą prie šių Atskyrimo sąlygų, ir paskelbimo atskyrime
dalyvaujančios bendrovės interneto svetainėje datos priims, Atskyrimo sąlygas bei po atskyrimo veiksiančios
atskyrime dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją ir Naujos bendrovės įstatus patvirtins atskyrime
dalyvaujančios bendrovės akcininkų susirinkimas. Atskyrime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija
ir Naujos bendrovės įstatai gali būti pakeisti kito atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcininkų susirinkimo
sprendimu.
3.2.15. Dokumentas, patvirtinantis atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcininkų susirinkimo
sprendimą dėl atskyrimo, ne vėliau kaip per 5 dienas bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
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3.2.16. Naujos bendrovės vadovą paskirs visuotinis akcininkų susirinkimas 5 metų kadencijai, atrinkęs
jį viešo konkurso būdu, o iki to laiko Naujos bendrovės vadovo funkcijas atliks visuotinio akcininkų susirinkimo
paskirtas laikinas vadovas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui.
3.2.17. Atskyrimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos nurodytos sąlygos:
• Juridinių asmenų registre bus įregistruota atskyrime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija.
• Juridinių asmenų registre bus įregistruota Nauja bendrovė;
• Teisės aktų nustatyta tvarka perleistas turtas, teisės ir prievolės, pasirašant perdavimo–priėmimo
aktus.
4. PO ATSKYRIMO PASIBAIGIANČIOS BENDROVĖS IR PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIOS
BENDROVĖS
4.1. Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.
4.2. Po atskyrimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ toliau tęs veiklą, taip pat bus įsteigta ir pradės
veikti Nauja bendrovė UAB Elektrėnų autobusų parkas.
4.3. Nuo viešo paskelbimo apie Atskyrimo sąlygų sudarymą dienos Bendrovė įgyja dalyvaujančios
reorganizavime bendrovės statusą.
5. PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES BEI JŲ
NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ KEITIMO SANTYKIS, JO PAGRINDIMAS, PO ATSKYRIMO
VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ SKIRSTYMO AKCININKAMS TAISYKLĖS
5.1. Atskyrimo sąlygų sudarymo dieną Bendrovės 100 % (vieną šimtą procentų) akcijų sudaro 23 774
262 (dvidešimt trys milijonai septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt dvi)
paprastosios vardinės 0,29 Eur (dvidešimt devyni ct) nominalios vertės akcijos. Šių visų akcijų nominali vertė
yra lygi 6 894 535,98 Eur (šeši milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt
penki eurai devyniasdešimt aštuoni centai).
5.2. Akcijų keitimo santykis: viena paprastoji vardinė 0,29 Eur (dvidešimt devyni ct) UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ akcija keičiama į vieną paprastąją vardinę 0,29 Eur (dvidešimt devyni ct) UAB Elektrėnų
autobusų parko akciją;
5.3. Akcijų keitimo santykis nustatytas laikantis šių principų:
5.3.1. akcijos keičiamos taip, kad akcininkui atitektų toks Naujos bendrovės akcijų skaičius, jog jo
gautų Naujos bendrovės akcijų skaičius ir likusių atskyrime dalyvaujančios bendrovės akcijų skaičius būtų
lygus akcijų keitimo dieną turėtam Bendrovės akcijų skaičiui,
5.3.2. kiekvienai Bendrovės akcijai iki akcijų keitimo dienos tenkanti turto, nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų dalis balansine verte yra lygi Naujos bendrovės ir po atskyrimo veiksiančios bendrovės akcijai,
tenkanti atitinkamos Bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies balansinių verčių sumai.
5.4. Akcijos keičiamos vienu ir tuo pačiu metu – akcijų keitimo dieną.
5.5. Atskyrimas yra vykdomas taip, kad tenkintų šias sąlygas:
5.5.1. atskyrimas vykdomas Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus įvertinant balansinės
vertės duomenimis;
5.5.2. Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai yra atskiriami ir Naujai bendrovei
perduodami remiantis Bendrovės turto, nuosavo kapitalo ir įpareigojimų duomenimis bei balansinėmis
vertėmis 2020 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į Bendrovėje įvykusius pokyčius nuo 2020 m. gruodžio 31d.iki
Atskyrimo sąlygų sudarymo (pritarimo) dienos;
5.5.3. Bendrovė, perduodama atskiriamą dalį atskyrimo metu kuriamai Naujai bendrovei,
atsižvelgdama į atskiriamos dalies, kaip turto, teisių ir pareigų visumos, ir po atskyrimo veiksiančioje
bendrovėje liekančios dalies sudėtį, formuoja savo įstatinį kapitalą, keisdama dalį Bendrovės paprastųjų
vardinių akcijų ir perkeldama Naujai bendrovei dalį Bendrovės įstatinio kapitalo, iš kurio yra suformuojamas
Naujos bendrovės įstatinis kapitalas.
5.6. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ yra vienintelis akcininkas – Elektrėnų
savivaldybė, nuosavybės teise turinti ir valdanti visas Bendrovės akcijas, atskyrimo metu sukuriamos UAB
Elektrėnų autobuso parko akcijos, t. y. 689 656 (šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai
penkiasdešimt šeši) paprastosios vardinės akcijos ir po atskyrimo tęsiančios veiklą UAB „Elektrėnų
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komunalinis ūkis“ akcijos, t. y. 23 084 606 (dvidešimt trys milijonai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šeši
šimtai šeši) paprastosios vardinės akcijos, nuosavybės teise priklausančios Elektrėnų savivaldybei, kodas
111103166.
6. PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ IŠDAVIMO JŲ AKCININKAMS TVARKA IR
TERMINAI
6.1.
Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Naujos bendrovės ir po atskyrimo tęsiančios veiklą
bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos akcininkui, pagal šias Atskyrimo
sąlygas tapusiam Naujos bendrovės visų akcijų savininku, Naujos bendrovės vadovas atidarys asmeninę
vertybinių popierių sąskaitą ir padarys atitinkamus įrašus vertybinių popierių sąskaitoje, pažyminčius
nuosavybės teises į turimas akcijas. Naujos bendrovės akcijos bus nematerialios, todėl akcijų sertifikatai
nebus išduodami.
6.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Naujos bendrovės ir po atskyrimo tęsiančios veiklą bendrovės
pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos Bendrovės akcininkui, kurio turimų Bendrovės
akcijų kiekis pasikeis pagal šiose Atskyrimo sąlygose nustatytą tvarką, Bendrovės vadovas padarys
atitinkamus įrašus akcininko asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.
7. AKCININKAMS PRIKLAUSANČIŲ IR GAUNAMŲ PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIŲ BENDROVIŲ
AKCIJŲ KAINOS SKIRTUMAS, IŠMOKAMAS PINIGAIS
7.1. Keičiant Bendrovės akcijas į Naujos bendrovės akcijas, akcijų kainos skirtumas nesusidaro ir
pinigais nebus išmokamas.

8. MOMENTAS, NUO KURIO ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS IR NAUJOS
BENDROVĖS AKCININKAMS SUTEIKIAMA TEISĖ Į BENDROVIŲ PELNĄ, IR VISOS SU ŠIOS
TEISĖS SUTEIKIMU SUSIJUSIOS SĄLYGOS
8.1.
Kadangi UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ toliau tęsia savo veiklą, jos akcininko teisė į pelną
galioja ir yra nustatoma pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus ir Bendrovės įstatus.
8.2.
Naujos bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Naujos bendrovės įstatuose
nustatyta teisė į pelną suteikiama nuo Naujos bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre
momento. Teisė į pelną yra įgyvendinama vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatomis.
9. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS TURTO, TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ APRAŠYMAS IR JŲ
PASKIRSTYMAS PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIAI BENDROVEI
9.1.
Atskyrimo būdu Bendrovės funkcijos ir atitinkamos veiklos kryptys bus paskirstytos taip:
9.1.1. Nauja bendrovė – UAB Elektrėnų autobusų parkas vykdys šias veiklas:
•
keleivių ir krovinių vežimas;
•
transporto priemonių su vairuotojais nuoma.
•
transporto priemonių remontas.
Nauja bendrovė galės užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
9.1.2. Veiklą tęsianti bendrovė – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kaip ir iki atskyrimo, bus atsakinga
už Elektrėnų savivaldybės gyventojų aptarnavimą vykdant šias veiklas:
• šilumos gamyba;
• šilumos ir karšto bei geriamojo vandens tiekimas, surinkimas bei nuotekų valymas;
• butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas;
• atliekų surinkimas, šalinimas;
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• krovinių vežimas, transporto priemonių su vairuotojais nuoma;
• pastatų priežiūra, remontas;
• elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas, remontas, eksploatacija bei priežiūra;
• gatvių, šaligatvių ir daugiabučiams namams priskirtų teritorijų valymas.
Bendrovė galės užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
9.2.
Bendrovės turto, teisių ir prievolių aprašymas bei jų paskirstymas po atskyrimo veiksiančioms
Bendrovei ir Naujai bendrovei yra parengtas vadovaujantis Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
9.3.
Tuo atveju, jei vykstant atskyrimui įvyks esminių Naujai bendrovei perduodamo turto verčių
pakeitimų, su tuo susiję reikalavimai ir / ar kitokie prašymai bus sprendžiami tarpusavio derybomis užbaigus
atskyrimą.
9.4.
Į atitinkamą (Bendrovei liekančią ir Naujai bendrovei perduodamą) dalį patenkančio turto,
įstatinio kapitalo, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžiai apskaitomi laikantis taikomų teisės aktų, apskaitos
standartų, apskaitos politikos, taisyklių ir reikalavimų.
9.5.
Bendrovė ir Nauja bendrovė sieks, kad pagal šias Atskyrimo sąlygas apskaičiuotos atskiriamo
turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų proporcijos būtų išlaikytos jų perdavimo–priėmimo momentu, o kai šias
proporcijas tiksliai išlaikyti ekonominiu, finansiniu ar teisiniu požiūriu neįmanoma ar neracionalu, turto, teisių ir
pareigų perdavimo–priėmimo momentu atsiradę skirtumai išlyginami per, inter alia, Bendrovės ir Naujos
bendrovės tarpusavio susitarimus.
9.6.
Jeigu tam tikras turtas nėra Atskyrimo sąlygomis priskirtas tam tikrai bendrovei, bet yra susijęs
su Bendrovei liekančiu ar Naujai bendrovei perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis (atskiriama dalimi), šis
turtas bus perduodamas tai bendrovei, kuriai yra perduodama ar kurioje lieka atskiriama atitinkama dalis. Jeigu
tam tikras turtas nėra Atskyrimo sąlygomis priskirtas tam tikrai bendrovei ir nėra susijęs su Bendrovei liekančiu
ar Naujai bendrovei perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis (atskiriama dalimi), šį turtą ar lėšas, gautas jį
pardavus, perima po atskyrimo veikiančios bendrovės proporcingai nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš šių
bendrovių pagal Atskyrimo sąlygas, daliai.
9.7.
Jeigu tam tikros prievolės nėra Atskyrimo sąlygomis priskirtos tam tikrai bendrovei, bet yra
susijusios su Bendrovei liekančiu ar Naujai bendrovei perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis (atskiriama
dalimi), šios prievolės bus perduodamos tai bendrovei, kuriai yra perduodama ar kurioje lieka atskiriama dalis.
Jeigu tam tikros prievolės nėra Atskyrimo sąlygomis priskirtos tam tikrai bendrovei ir nėra susijusios su
Bendrovei liekančiu ar Naujai bendrovei perduodamu turtu, teisėmis ir pareigomis (atskiriama dalimi), už jas
atsako abi bendrovės solidariai. Kiekvienos iš bendrovių atsakomybę už šias prievoles riboja nuosavo kapitalo,
priskirto kiekvienai iš jų pagal šias Atskyrimo sąlygas, dydis.
9.8.
Visos mokestinės prievolės, atsiradusios iki atskyrimo užbaigimo, yra vykdomos Bendrovės.
Visos mokestinės prievolės, atsiradusios po atskyrimo, yra vykdomos tos bendrovės, su kurios veikla ir (ar)
turtu šios prievolės yra susijusios.
9.9.

Naujai bendrovei perduodamas turtas, teisės ir pareigos

9.9.1. Užbaigus atskyrimą, šiose Atskyrimo sąlygose nustatytais terminais ir sąlygomis naujai įsteigtai
bendrovei UAB Elektrėnų autobusų parkui perduodamas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ turimas turtas,
reikalavimo teisės, kitos teisės ir pareigos, susijusios su nurodyta atskiriama funkcijų ir veiklos dalimi, t. y.
turtas, reikalavimo teisės, kitos teisės ir pareigos, kurios detalizuotos šių Atskyrimo sąlygų 3 ir 4 prieduose.
Tikslūs sąrašai bus sudaryti atskyrimo dieną.
9.9.2. Atskyrimo sąlygų 3 ir 4 prieduose nurodytą turtą, reikalavimo teises, kitas teises ir pareigas
Bendrovė perduos Naujai bendrovei pagal turto, teisių ir pareigų perdavimo–priėmimo aktą. Perdavimo–
priėmimo aktas bus sudarytas kaip nurodyta šių Atskyrimo sąlygų 10 ir 11 dalyse. Šių Atskyrimo sąlygų ir
perdavimo–priėmimo akto pagrindu Naujos bendrovės nuosavybės teisė į Bendrovės perduodamą
nekilnojamąjį turtą ir / ar kilnojamąjį turtą bus registruojama Nekilnojamojo turto registre ir / ar kituose
atitinkamuose registruose. Tuo atveju, jei vykstant atskyrimui, įvyks esminių Naujai bendrovei perduodamo
turto verčių pakeitimų, su tuo susiję reikalavimai ir / ar kitokie prašymai bus sprendžiami tarpusavio derybomis
užbaigus atskyrimą.
9.9.3. Jeigu po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėtų, kad koks nors turtas ar
įsipareigojimai nebuvo nurodyti perdavimo–priėmimo akte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Naujos bendrovės
vykdoma veikla, toks turtas ir įsipareigojimai bus priskiriami Naujai bendrovei pagal jos vykdomą veiklą,
laikantis Atskyrimo sąlygose numatytų galutinių skiriamųjų balansų sudarymo principų. Visas kitas turtas ir
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įsipareigojimai, kurie tiesiogiai nesusiję su Naujos bendrovės vykdoma veikla, priskiriami Po atskyrimo veiklą
tęsiančiai bendrovei. Šio turto ir įsipareigojimų perdavimas Naujai bendrovei bus atliekamas papildant
pasirašytą perdavimo–priėmimo aktą.
9.9.4. Jeigu būtų neatitikimų dėl Naujai bendrovei perduodamo turto, teisių ir pareigų, turėtų būti
vadovaujamasi Atskyrimo sąlygų 6 priede nurodytais principais, galutiniais skiriamaisiais balansais ir
perdavimo–priėmimo aktu.
9.9.5. UAB Elektrėnų autobusų parkas perims pagal 4 priedą darbuotojų darbo sutartis (darbuotojų
sąrašas pagal pareigybes) bei visas darbdavio teises ir pareigas nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo
momento, kuris pasirašymo dieną gali būti patikslintas. Bendrovės darbuotojų, Atskyrimo metu perleidžiamų
UAB Elektrėnų autobusų parkui, darbo santykiai nenutrūksta, darbuotojų teisės ir pareigos pagal jų darbo
sutartis išlieka, įskaitant jų darbo stažą ir sukauptas kasmetines atostogas.
9.10. Bendrovei liekantis turtas, teisės ir pareigos
Turtas, reikalavimo teisės, kitos teisės ir pareigos, perduodami Naujai bendrovei, aiškiai nurodyti šiose
Atskyrimo sąlygose, o kitas – Atskyrimo sąlygų prieduose nenurodytas turtas, reikalavimo teisės, kitos teisės
ir pareigos ir toliau lieka po atskyrimo tęsiančiai savo veiklą Bendrovei.
9.11.

Bendrovės ir Naujos bendrovės balansas po atskyrimo

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir UAB Elektrėnų autobusų parko skiriamasis balansas, sudarytas
vadovaujantis Bendrovės finansiniais 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, yra pateiktas 5 priede.
10. MOMENTAS, NUO KURIO PO ATSKYRIMO NAUJAI BENDROVEI PEREINA TURTAS, TEISĖS IR
PAREIGOS
10.1. Atskyrimo sąlygų 3 ir 4 prieduose nurodytas turtas, reikalavimo teisės, kitos teisės ir pareigos
Naujai bendrovei perduodami nuo Naujos bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
Tikslūs ir galutiniai kiekvieną Bendrovės ir Naujos bendrovės dalį sudarančio turto, teisių, pareigų ir sandorių
sąrašai su tikslia atskiriamos ir atitinkamai daliai priskiriamos dalies sudėtimi bus nurodyti turto, teisių ir pareigų
perdavimo–priėmimo akte, vadovaujantis Atskyrimo sąlygų 6 priede išdėstytais Skiriamųjų balansų sudarymo
principais bei tvarka.
10.2. Jeigu imperatyvios įstatymų normos ar sudaryti susitarimai reikalauja tam tikroms prievolėms
perimti kitos prievolės šalies (kreditoriaus ar kt.) sutikimo, tokios prievolės iš Bendrovės pereina Naujai
bendrovei nuo atitinkamo kitos šalies (kreditoriaus ar kt.) sutikimo davimo momento, jeigu jis yra vėlesnis nei
Atskyrimo sąlygose numatytas turto, teisių, pareigų ar sandorių perėmimo momentas.
11. MOMENTAS, NUO KURIO TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL SANDORIUS PEREINA NAUJAI
BENDROVEI IR SANDORIAI ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ
Atskyrimo sąlygų 4 priede nurodytos teisės ir pareigos pagal sandorius Naujai bendrovei
perduodamos nuo Naujos bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Tikslūs
perduodamų sandorių duomenys bus nurodyti perdavimo–priėmimo akte, kaip nustatyta šių Atskyrimo sąlygų
10 dalyje. Sandoriai į Naujos bendrovės buhalterinę apskaitą yra įtraukiami nuo įstatų įregistravimo Juridinių
asmenų registre pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
12. TEISĖS, KURIAS PO ATSKYRIMO VEIKSIANČIOS BENDROVĖS SUTEIKIA ATSKIRŲ KLASIŲ
AKCIJŲ, OBLIGACIJŲ BEI KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS
Po atskyrimo veiksiančių bendrovių akcijos yra paprastosios vardinės akcijos. Skirtingų klasių akcijos
ar obligacijos neišleidžiamos. Po atskyrimo veiksiančių bendrovių paprastosios vardinės akcijos jų
savininkams suteikia visas teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme, Civiliniame kodekse, kituose teisės
aktuose, taip pat bendrovių įstatuose.
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13. BENDROVĖS IR NAUJOS BENDROVĖS ORGANŲ NARIAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS
Po atskyrimo tęsiančioje veiklą Bendrovėje bus šie valdymo organai:
visuotinis akcininkų susirinkimas;
stebėtojų taryba;
valdyba
generalinis direktorius (bendrovės vadovas).
Naujoje bendrovėje bus šie organai:
• visuotinis akcininkų susirinkimas;
• direktorius (bendrovės vadovas).
13.2. Bendrovės ir Naujos bendrovės vadovams yra suteikiami įgaliojimai tvarkyti visus po atskyrimo
veiksiančių bendrovių įregistravimo, turto bei su tuo susijusių teisių ir pareigų perdavimo, nuosavybės teisės
registravimo ir kitus su atskyrimu susijusius klausimus. Šie asmenys turi teisę perįgalioti kitus asmenis atlikti
nurodytus veiksmus visa apimtimi.
13.3. Papildomas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (neskaitant visuotinio akcininkų
susirinkimo, kuriame bus priimamas sprendimas dėl Bendrovės atskyrimo) iki Bendrovės dokumentų
pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui nebus šaukiamas (Akcinių bendrovių įstatymo 69 str. 2 d.),
nebent atskyrimo eigoje būtų nuspręsta kitaip.
13.1.
•
•
•
•

14. ATSKYRIME DALYVAUJANČIOS IR NAUJOS BENDROVĖS ĮSTATAI
Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 63 str. 5 d., kurioje nustatyta, kad kartu su reorganizavimo
sąlygomis turi būti parengti pakeisti tęsiančių veiklą bendrovių įstatai ar po reorganizavimo sukuriamų naujų
bendrovių įstatai. Tęsiančios veiklą Bendrovės pakeisti įstatai yra pridedami prie Atskyrimo sąlygų kaip 7
priedas, o Naujos bendrovės įstatai yra pridedami kaip 8 priedas.
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Sudaryti ir patvirtinti 7 (septyni) šių Atskyrimo sąlygų egzemplioriai, turintys vienodą teisinę
galią, kurių po vieną perduodama notarų biurui, VĮ Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“), Elektrėnų savivaldybei ir po atskyrimo veiksiančioms
bendrovėms.
15.2. Apie Bendrovės atskyrimą bus skelbiama Bendrovės svetainėje www.eku.lt ir VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15.3. Atskyrimas bus baigtas įregistravus po atskyrimo veiksiančių bendrovių įstatus Juridinių asmenų
registre.
PRIDEDAMA:
1 priedas – Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. VI.TS–240 „Dėl pritarimo
uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reorganizavimui padalijimo būdu“, Elektrėnų
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-09 įsakymas Nr. 03V-996 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ reorganizavimo“;
2 priedas – Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita;
3 priedas – Turto, perduodamo UAB Elektrėnų autobusų parkui sąrašas;
4 priedas – Teisių ir pareigų, perduodamų UAB Elektrėnų autobusų parkui sąrašas;
5 priedas – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ balansas po UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atskyrimo;
6 priedas – Skiriamųjų balansų sudarymo principai;
7 priedas – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų projektas;
8 priedas – UAB Elektrėnų autobusų parko įstatų projektas. „
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Auditoriaus atsakomybė

III.

Mūsų atsakomybė – atlikti Atskyrimo sąlygų vertinimą ir pareikšti išvadą, ar vadovybės Atskyrimo sąlygose
nurodytas akcijų keitimo santykis yra teisingas ir pagrįstas ir metodai, panaudoti akcijų keitimo santykiui
nustatyti, bei jų įtaka nustatant akcijų vertę yra tinkami atsižvelgiant į mūsų atliktą vertinimą, kaip to reikalauja
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 ir 3 dalys. Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymas taip pat reikalauja ataskaitoje aprašyti sunkumus, kurie kilo atliekant vertinimą. Atskyrimo
sąlygų vertinimą atlikome vadovaudamiesi 3000-ojo tarptautinio užtikrinimo užduočių standarto (TUUS)
„Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ar peržvalgas“ nuostatomis.
Vertinimui, kurį atlikome pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 ir 3 dalis,
taikomi tik Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl vertindami Bendrovės Atskyrimo sąlygas apsiribojome tik
vertinimu, ar akcijų keitimo santykis yra teisingas ir pagrįstas ir metodai, panaudoti akcijų keitimo santykiui
nustatyti, bei jų įtaka nustatant akcijų vertę yra tinkami, ir nevertinome jokių kitų reorganizavimo, atliekamo
Atskyrimo būdu, aspektų.
Vertindami Atskyrimo sąlygas rėmėmės Bendrovės atstovų pateiktais dokumentais ir informacija. Užklausų
trečiosioms šalims dėl papildomo informacijos nesiuntėme.
Atskyrimo sąlygų vertinimą atlikome remdamiesi prielaida, kad visi mums pateikti dokumentai ir juose nurodyti
duomenys yra teisingi ir atspindi esamą padėtį, visi parašai ir antspaudai yra tikri, dokumentų kopijos atitinka
jų originalus, dokumentai nebuvo pataisyti ar pakeisti po pateikimo vertinimui atlikti. Mes netikrinome, ar visa
mums pateikta informacija yra teisinga ir išsami, išskyrus šioje ataskaitoje nurodytus atvejus. Mes
nevertinome jokių kitų Bendrovės dokumentų, tik šios ataskaitos 1-ajame priede išvardytus dokumentus, ir
rėmėmės tik informacija ir dokumentais, kurie mums buvo pateikti vertinimo tikslais. Taip pat neprisiimame
įsipareigojimo atnaujinti vertinimo ataskaitą dėl pasikeitimų, kurie gali atsirasti po šios ataskaitos parengimo
datos.

Kriterijai, pagal kuriuos formuluojama išvada dėl akcijų keitimo santykio teisingumo ir
pagrįstumo bei metodų, panaudotų akcijų keitimo santykiui nustatyti, tinkamumo

IV.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenustato konkrečių gairių ar kriterijų, pagal kuriuos akcijų
keitimo santykis būtų laikomas „teisingu ir pagrįstu“, ir konkrečių reikalavimų, kokie metodai turėtų būti taikomi
reorganizuojamų Bendrovių akcijų keitimo santykiui nustatyti.
Atlikdami Atskyrimo sąlygų vertinimą laikėmės toliau nurodyto kriterijaus, kad galėtume nustatyti akcijų keitimo
santykio teisingumą ir pagrįstumą:
•

teisingas ir pagrįstas akcijų keitimo santykis – tai santykis, kuris nustatomas remiantis tikrąja keičiamų
akcijų verte.

Atlikdami sąlygų vertinimą laikėmės toliau nurodyto kriterijaus, kad galėtume nustatyti metodų, panaudotų
akcijų keitimo santykiui nustatyti, tinkamumą:
•

V.

metodas, kurį taikant galima tinkamai nustatyti tikrąją keičiamų akcijų vertę, apima nepriklausomų
kompetentingų vertintojų darbo naudojimą tikrajai akcijų vertei nustatyti, jeigu neįmanoma lengvai
nustatyti jų rinkos vertės.
Išvados dėl akcijų keitimo santykio teisingumo ir pagrįstumo

a. Vertinimo santrauka
Atskyrimo sąlygos parengtos bei akcijų keitimo santykis nustatytas vadovaujantis akcijų balansine verte, t.y.
nebuvo atliktas nepriklausomų kompetentingų vertintojų Bendrovių akcijų tikrųjų verčių vertinimas. Tikroji
keičiamų Bendrovės akcijų vertė nuo balansinės vertės gali reikšmingai skirtis. Galimi tokių verčių skirtumai
mums nėra žinomi. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, mes nematome poreikio vertinti UAB Elektrėnų
komunalinis ūkis akcijų, kadangi visos akcijos priklauso vienam akcininkui ir po atskyrimo abi bendrovės
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priklausys vienam ir tam pačiam akcininkui. Dėl šios priežasties tikrosios akcijų vertės nėra būtinos, kadangi
tai niekaip neįtakotų akcijų keitimo santykio.
b. Išvada
Remdamiesi atliktu darbu, kuris apibūdintas šioje ataskaitoje, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad
akcijų keitimo santykis visais reikšmingais atžvilgiais yra neteisingas ir nepagrįstas atsižvelgiant į šios
ataskaitos IV skyriuje nurodytus kriterijus.

Metodai, panaudoti akcijų keitimo santykiui nustatyti, ir išvados dėl šių metodų tinkamumo ir jų
įtakos nustatant akcijų keitimo santykį

VI.

a. Vertinimo santrauka
Atskyrimo sąlygos parengtos bei akcijų keitimo santykis nustatytas vadovaujantis akcijų balansine verte, t.y.
nebuvo atliktas nepriklausomų kompetentingų vertintojų Bendrovių akcijų tikrųjų verčių vertinimas. Tikroji
keičiamų Bendrovės akcijų vertė nuo balansinės vertės gali reikšmingai skirtis. Galimi tokių verčių skirtumai
mums nėra žinomi. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, mes nematome poreikio vertinti UAB Elektrėnų
komunalinis ūkis akcijų, kadangi visos akcijos priklauso vienam akcininkui ir po atskyrimo abi bendrovės
priklausys vienam ir tam pačiam akcininkui. Dėl šios priežasties tikrosios akcijų vertės nėra būtinos, kadangi
tai niekaip neįtakotų akcijų keitimo santykio.
b. Išvada
Remdamiesi pirmiau apibūdinta analize, nepastebėjome nieko, kas verstų manyti, kad metodai, panaudoti
akcijų keitimo santykiui nustatyti, visais reikšmingais atžvilgiais yra netinkami atsižvelgiant į šios ataskaitos IV
skyriuje nurodytus kriterijus.
Kilusių vertinimo sunkumų aprašymas

V.

Pagrindiniai vertinimo sunkumai, su kuriais susidūrėme atlikdami vertinimą:
o

Įstatymai nenustato kriterijų, pagal kuriuos auditorius galėtų vertinti Atskyrimo sąlygose nurodytus
akcijų keitimo santykius ir metodus, panaudotus akcijų keitimo santykiui nustatyti, todėl nustatant
vertinimo kriterijus, nurodytus šios ataskaitos IV skyriuje, reikėjo priimti reikšmingą sprendimą;

o

Bendrovės akcijų tikroji vertė nebuvo nustatyta atliekant nepriklausomą kompetentingą akcijų
vertinimą. Kaip paaiškėjo Atskyrimo sąlygų vertinimo metu, toks vertinimas nėra būtinas šiuo
konkrečiu atveju;

o

Pažymime, kad nuo šios vertinimo ataskaitos parengimo datos iki faktinio Atskyrimo praeis ne mažiau
kaip 2-3 mėnesiai, dėl ko tiek tikroji, tiek ir balansinė Bendrovės akcijų vertė gali keistis, kas galimai
įtakotų ir mūsų išvadas dėl akcijų keitimo santykio teisingumo ir pagrįstumo bei metodo, panaudoto
akcijų keitimo santykiui nustatyti, tinkamumo.

Tel. Nr. +370 5 212 73 65

El. paštas info@audifina.lt

www.audifina.lt

UAB AUDIFINA, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Lietuva, Įmonės kodas 125921757
PVM mokėtojo kodas LT259217515, A/s LT70 7044 0600 0160 1957, AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VI.

Ataskaitos naudojimo apribojimas

Kaip nurodyta šios ataskaitos IV skyriuje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas nenustato
konkrečių gairių ar kriterijų, pagal kuriuos akcijų keitimo santykis būtų laikomas „teisingu ir pagrįstu“, ir
konkrečių reikalavimų, kokie metodai turėtų būti taikomi reorganizuojamų Bendrovių akcijų keitimo santykiui
nustatyti.
Vertinimui atlikti naudoti kriterijai, kurie apibūdinti šios ataskaitos IV skyriuje, gali būti taikomi tik atliekant
vertinimus, susijusius su akcijų keitimo santykiu, kurį vadovybė nustatė šio konkretaus Atskyrimo tikslais, todėl
mūsų ataskaita negali būti naudojama kitiems tikslams, išskyrus šį konkretų Atskyrimą.

Audito įmonė UAB AUDIFINA
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001483
Auditorius Gediminas Vaskela
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000483
Vertinimas užbaigtas 2021 m. kovo 29 d.
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1 priedas
DOKUMENTŲ, NAUDOTŲ
ATLIEKANT ATSKYRIMO SĄLYGŲ VERTINIMĄ, SĄRAŠAS

1.

Atskyrimo sąlygos

2.

Atskyrimo sąlygų priedai

3.

Bendrovės metinės finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus pažyma

4.

Bendrovės įstatai

5.

Bendrovės akcininkų sąrašas
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