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1. SĄVOKOS
1.1. Toliau šiose Reorganizavimo sąlygose naudojamos sąvokos, rašomos didžiosiomis raidėmis,

turi žemiau nurodytas reikšmes:

1.1.1. Reorganizavimo sąlygos - UAB .Elgena'' ir UAB "Monblana" reorganizavimo
sąlygos, nustatančios esmines minėtų bendrovių reorganizavimo sąlygas bei
reglamentuojančios kitus, su šių bendrovių reorganizavimu susijusius klausimus.

1.1.2. UAB "Monblana" - uždaroji akcinė bendrovė "Monblana", privatus juridinis
asmuo, kurio kodas 122611155, buveinė Pylimo g. 44-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
kuris po Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungus
prie jo uždarąją akcinę bendrovę .Elgena".

1.1.3. UAB "Elgena" - uždaroji akcinė bendrovė "Elgena", privatus juridinis asmuo, kurio
kodas 122752323, buveinė Arimų g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., kuris po
Reorganizavimo sąlygose numatyto reorganizavimo pasibaigs, prijungus jį prie UAB
.Jvlonblana" .

1.1.4. Apjungta bendrovė - po reorganizavimo veiklą tęsianti UAB "Monblana".

1.1.5. Keitimo diena - Naujos UAB "Monblana" įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių
asmenų registre diena. Šią dieną UAB .Elgena'' akcijos bus keičiamos į UAB
.Jvlonblana'' akcijas Reorganizavimo sąlygose numatytu santykiu.

1.1.6. Nauja UAB "Monblana" įstatų redakcija - UAB "Monblana" įstatų redakcija, kuri
yra Reorganizavimo sąlygų dalis, kurią patvirtinus ir įregistravus įstatymų bei šių
Reorganizavimo sąlygų nustatyta tvarka, bus baigtas UAB .Jvlonblana" ir UAB Elgena"
reorgamzavtmas.

1.1.7. Priėmimo - perdavimo aktas reiškia viso UAB .Elgena" turto, teisių ir pareigų
priėmimo perdavimo po reorganizavimo veiksiančiai UAB "Monblana" aktą. Jei kitaip
nenumatyta šiose Reorganizavimo sąlygose ir (arba) Priėmimo - perdavimo akte,
Priėmimo - perdavimo akto pasirašymas patvirtina faktinį UAB .Elgena" turto, teisių ir
pareigų perdavimą UAB .Jvlonblana" su sąlyga, kad tai neprieštarauja imperatyvioms
įstatymų normoms.

1.2. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, sąvokos vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą,
vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima
juridinius ir fizinius asmenis.

1.3. Straipsnių pavadinimai ir Reorganizavimo sąlygų sąvokos, struktūrinių dalių pavadinimai
rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Reorganizavimo sąlygų interpretavimui.

1.4. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą teisės aktą reiškia
nuorodą į Lietuvos Respublikos konkrečių įstatymų ar kitų teisės aktų aktualią redakciją
Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai, jeigu Reorganizavimo sąlygose nenurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos vadovaujantis Civilinio kodekso, Akcinių

bendrovių įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatomis.

2.2. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, šiose Reorganizavimo
sąlygose nustatomos pagrindinės reorganizuojamos UAB .Elgena'' ir reorganizavime
dalyvaujančios UAB "Monblana" Reorganizavimo sąlygos, remiantis kuriomis UAB
"Monblana" po Reorganizavimo pagal šias Reorganizavimo sąlygas tęs savo veiklą kaip
Apjungta bendrovė prie jos prijungus UAB "Elgena".
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2.3. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, šios Reorganizavimo
sąlygos yra parengtos UAB .Elgena'' ir UAB "Monblana" bendrovių vadovų.
Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2022 m. lapkričio 29 d. UAB "Elgena"
vienintelio akcininko sprendimu (1 priedas) ir 2022 m. lapkričio 29 d. UAB "Monblana"
visuotiniame akcininkų susirinkime (2 priedas).

2.4. Atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio 29 d. UAB .Elgena" vienintelio akcininko sprendimą ir
2022 m. lapkričio 29 d. UAB "Monblana" visuotininio akcininkų susirinkimo sprendimus,
abiejų Reorganizavime dalyvaujančių Bendrovių tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
nesudaromi, kadangi tenkinamos šios Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. 3 p nuostatos:

2.4.1. UAB .Elgena" vienintelis akcininkas sutinka, kad nebūtų rengiamas UAB .Elgena''
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys;

2.4.2. UAB "Monblana" akcininkai sutinka, kad nebūtų rengiamas UAB "Monblana" tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinys.

2.5. Kartu su šiomis Reorganizavimo sąlygomis yra parengtas naujas Apjungtos bendrovės įstatų
redakcijos projektas (3 priedas).

2.6. Atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio 29 d. UAB .Elgena" vienintelio akcininko sprendimą ir
2022 m. lapkričio 29 d. UAB "Monblana" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus bei
vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, 64 straipsnio 2 dalimi, šių
Reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas, Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita
bei rašytinė ataskaita apie numatomą Reorganizavimą nerengiama.

2.7. Atsižvelgiant į tai, kad UAB .Elgena'' įstatuose viešas paskelbimas numatytas dienraštyje
"Respublika", kuris nebėra leidžiamas, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1
dalimi ir Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, apie parengtas Reorganizavimo
sąlygas UAB "Elgena" vieną kartą paskelbs VĮ
"Registrų centras" leidžiamame elektroniniame leidinyje "Vieši juridinių asmenų
pranešimai" bei praneš visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

2.8. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Akcinių bendrovių įstatymo 65
straipsnio 1 dalimi, apie parengtas Reorganizavimo sąlygas paskelbs dienraštyje "Lietuvos
rytas" bei praneš visiems Bendrovės kreditoriams raštu.

2.9. Informacija apie parengtas Reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta ne vėliau kaip viešo
paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dieną ir likus ne mažiau kaip 30 dienų iki
UAB "Monblana" ir UAB .Elgena" bendrovės akcininkų susirinkimų.

2.10. Bendrovės visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie
Reorganizavimo sąlygų sudarymą dieną ir pasibaigsiantį ne anksčiau kaip Reorganizavimo
užbaigimo dieną, Reorganizavimo sąlygas taip pat viešai ir neatlygintinai skelbia savo
interneto svetainėse www.monblana.lt bei nurodo jų paskelbimo šiose interneto svetainėse
datą,

2.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnio 2 dalimi
Bendrovių akcininkai sprendimus priims ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai
Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbs apie gautas Reorganizavimo sąlygas.

2.12. Bendrovių akcininkų sprendimai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo
dienos bus pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

2.13. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami atsižvelgiant į bendrą principą ir
tikslą - užtikrinti Reorganizavimo eigos maksimalų sklandumą, skaidrumą;' efektyvumą,
ekonomiškumą bei spartumą, nepriklausomai nuo to, ar šis principas yra mmimas
Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius Reorganizavimo veiksmus, ar ne.
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2.14. Šių Reorganizavimo sąlygų 2.11 punkte nustatytas principas reiškia, kad
Reorganizavimo sąlygose ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyti terminai su
Reorganizavimu susijusiems veiksmams atlikti turi būti vertinami kaip maksimalūs terminai
ir, atitinkamai, turi būti dedamos visos pastangos, esant realiai ir protingai galimybei, atlikti
tokius veiksmus nedelsiant, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės
aktų normoms. Šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyti terminai gali būti pradelsti
(uždelstas tam tikrų veiksmų atlikimas) tik tuomet, jei tokių terminų neįmanoma laikytis dėl
to, kad įstatymų nustatyta tvarka yra sustabdytas Reorganizavimas, ir (arba) jei imperatyvios
įstatymų normos draudžia atlikti atitinkamus veiksmus Reorganizavimo sąlygose nustatytais
terminais.

2.15. Reorganizavimo sąlygų 2.11 punkte nustatytas principas taip pat reiškia, kad jei,
atsižvelgiant į konkrečią situaciją, paaiškėtų, jog tam tikrą su Reorganizavimu susijusį
veiksmą ekonomiškiau, efektyviau, sklandžiau ir sparčiau galėtų atlikti kitas Reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės ar Reorganizuojamos bendrovės organas, ar kitas turintis
įgaliojimus veikti atitinkamos Bendrovės vardu asmuo, nei numatyta šiose Reorganizavimo
sąlygose, tokį veiksmą turi atlikti šis kitas organas ar turintis įgaliojimus veikti bendrovės
vardu asmuo, išskyrus, jei tai prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms.

3. REORGANIZAVIMO BŪDAS. TEISINĖS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS.
REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS.
3.1. Reorganizavimo būdas:

3.1.1. Reorganizavimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3
dalies numatytu prijungimo būdu, kai vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito
juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir
pareigos.

3.2. Teisinės Reorganizavimo sąlygos:

3.2.1. Bendrovių įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai
apmokėti.

3.2.2. Bendrovės nėra ĮgIJUS10S pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios
reorganizavime, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės
statuso.

3.2.3. Reorganizavimo sąlygų parengimui pritarta 2022 m. lapkričio 29 d. UAB "Elgena"
vienintelio akcininko sprendimu ir UAB .Jvlonblana'' 2022 m. lapkričio 29 d.
visuotiniame akcininkų susirinkime.

3.2.4. Reorganizavimo sąlygas parengė Bendrovių vadovai.

3.2.5. Šių Reorganizavimo sąlygų vertinimas neat1iekamas, Reorganizavimo sąlygų vertinimo
ataskaita bei rašytinė ataskaita apie numatomą Reorganizavimą nerengiama, Bendrovių
tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai nerengiami.

3.3. Reorganizavimo vykdymas ir užbaigimas:

3.3.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas skelbiama Reorganizavimo sąlygų 2.7 punkte
nustatyta tvarka. Skelbime ir pranešime turi būti nurodomi žemiau nurodyti duomenys
bei pateikiama informacija, kur galima susipažinti su Reorganizavimo sąlygų 3.3.2.
punkte išvardytais dokumentais:

3.3.1.1. informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44
straipsnyje, apie Bendroves;

3.3.1.2.

3.3.1.3.
Reorganizavimo būdas;

po Reorganizavimo veiksiančios bendrovės;
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3.3.1.4. momentas, nuo kurio UAB .Elgena'' turtas, teisės ir pareigos pereina
UAB .Monblana".

3.3.2. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki Bendrovių vienintelių akcininkų sprendimų dienos
Bendrovės akcininkams ir kreditoriams sudarys galimybę Bendrovių susipažinti su
žemiau nurodytais dokumentais:

3.3.2.1. Reorganizavimo sąlygomis;

3.3.2.2. nauja Apjungtos bendrovės įstatų redakcija;

3.3.2.3. UAB .Elgena'' trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų
rinkiniais, metiniais pranešimais;

3.3.2.4. UAB "Monblana" trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų
rinkiniais, metiniais pranešimais.

3.3.3. Reorganizavimo sąlygų 3.3.2. punkte nurodytus dokumentus akcininkai galės
neatlygintinai gauti minėtų dokumentų kopijas Bendrovių buveinėse visą
Reorganizavimo sąlygų 2.8. punkte nurodytą laiką.

3.3.4. Jeigu po Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos įvyktų esminių turto, teisių ir
prievolių pasikeitimų, atitinkamos Bendrovės vadovas apie tokius pasikeitimus
nedelsiant pateiks rašytinius pranešimus, kurie bus pridėti prie Reorganizavimo sąlygų
3.3.2. punkte nurodytų dokumentų. Apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus
nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Bendrovių vienintelio akcininko
sprendimo dienos atitinkamos Bendrovės vadovas žodžiu praneš atitinkamos Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime bei informuos apie tai kitos bendrovės vadovą, kad
šis apie tai galėtų pranešti bendrovės akcininkui.

3.3.5. Reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą dieną
pateikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3.3.6. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos UAB .Elgena"
įgyja reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą, o UAB "Monblana" - reorganizavime
dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą.

3.3.7. Bendrovių kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų
paskelbimo pirmos dienos iki Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir
Reorganizuojamos bendrovės susirinkimų.

3.3.8. Sprendimą dėl Reorganizavimo ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai
Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas Reorganizavimo sąlygas,
priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo veiksiančios Apjungtos
bendrovės naują įstatų redakciją patvirtins Bendrovių akcininkai.

3.3.9. Dokumentai, patvirtinantys Bendrovių akcininkų sprendimą dėl Reorganizavimo, ne
vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo susirinkimo bus pateikti Juridinių asmenų
registro tvarkytojui.

3.3.10.
sąlygos:

3.3.10.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota Apjungiamos bendrovės nauja
įstatų redakcija;

3.3.10.2. Iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota UAB .Elgena".

Reorganizavimas bus baigtas, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos
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4. INFORMACIJA APIE BENDROVES IR PO REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMO
VEIKLĄ TĘSIANČIĄ BENDROVĘ
4.1. UAB .Jvlonblana" yra Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, t.y. UAB "Monblana" tęs

savo veiklą kaip Apjungta bendrovė po to, kai prie jos bus prijungta UAB .Elgena",

4.2. Pagrindiniai UAB "Monblana" duomenys:
Juridinio asmens pavadinimas UAB "Monblana"
Juridinio asmens teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė Pylimog. 44-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Juridinio asmens kodas 122611155
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi Duomenys kaupiami lr saugomi Juridinių
duomenys apie juridinį asmenį asmenų registre
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
Įstatinis kapitalas 4955,00 Eur
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis 4955,00 Eur
Akcijų skaičius 991
Vienos akcijos nominali vertė 5 eurai
Akcij u klasė paprastosios vardinės akcijos
Akcijų rūšis nematerialiosios
Juridinio asmens veiklos trukmė neribota
Juridinio asmens finansiniai metai kalendoriniai

4.3. UAB .Elgena" yra reorganizuojama bendrovė, kuri Reorganizavimo metu bus prijungta prie
UAB .Jvlonblana" po Reorganizavimo veiklą tęsiančios kaip Apjungta bendrovė. Po
Reorganizavimo UAB .Elgena" baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

4.4. Pagrindiniai UAB .Elgena" duomenys:

Juridinio asmens pavadinimas UAB "El_gena"
Juridinio asmens teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens buveinė Arimų g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Juridinio asmens kodas 122752323
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
duomenys apie .iuridinį asmeni asmel!!! n~gistre
Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
Įstatinis kapitalas 2896,00
Apmokėto įstatinio kapitalo dydis 2896,00
Akcijų skaičius 100
Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur
Akcijų klasė paprastos ios vardinės akcijos
Akcijų rūšis nematerialiosios
Juridinio asmens veiklos trukmė neribota
Juridinio asmens finansiniai metai kalendoriniai

4.5. Atlikus šiose Reorganizavimo sąlygose numatytą Reorganizavimą, t.y. prijungus UAB
"Elgena" prie UAB "Monblana" Apjungta bendrovė tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

4.6. UAB "Elgena" savo veiklą baigs kaip juridinis asmuo ir visas UAB .Elgena" turtas, teisės
bei pareigos bus perduotas Apjungtai bendrovei. Po Reorganizavimo pagal šias
Reorganizavimo sąlygas Apjungtos bendrovės turtas, teisės ir pareigos susidės iš UAB
"Monblana" turto, teisių ir pareigų bei UAB .Elgena" turto, teisių ir pareigų. Apjungta
bendrovė, kuri po Reorganizavimo tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo, perims visą UAB
.Elgena" turtą, teises ir pareigas, įskaitant ir UAB' .Elgena'' finansiniuose dokumentuose
nenumatytą turtą, teises ir pareigas.
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5. AKCIJŲ KEITIMAS
5.1. Reorganizavimo metu UAB .Elgena" akcininkas vietoj turėtų UAB .Elgena" akcijų mainais

gauna UAB "Monblana" išleistų akcijų proporcingai reorganizuojamų bendrovių įstatiniam
kapitalui.

5.2. UAB .Elgena'' akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios UAB "Monblana"
akcijas Keitimo dieną. Teisę gauti po reorganizavimo veiksiančios UAB "Monblana" akcijų
proporcingai reorganizuojamų bendrovių įstatiniam kapitalui turės UAB .Elgena"
akcininkai, buvę šios bendrovės akcininkais Keitimo dienos pabaigoje.

5.3. UAB "Elgena" akcijos yra

5.4. Santykis, kuriuo UAB .Elgena" akcijos bus keičiamos į UAB "Moblana" akcijas, nustatytas
atsižvelgiant į AB "Elgena" akcijų nominalią vertę bei UAB "Moblana" akcijų nominalią
vertę.

5.5. Nominali vienos UAB .Elgena" akcijos vertė - 28,96 Eur. 100 procentų UAB .Elgena''
nominali vertė - 2896,00 Eur.

5.6. Nominali vienos UAB "Monblana" akcijos vertė - 5 Eur. 100 procentų UAB .Jvlonblana"
nominali vertė - 4955,00 Eur.

5.7. Po reorganizavimo veiksiančios UAB "Monblana" akcijų nominali vertė bus 5 Eur.

UAB "MonbIana" UAB "Elgena"

Akcij Ų paketas 4955,00 2896,00

Akcijos vertė 5 28,96

Akcijų keitimo santykis 5,792

Keičiamų akcijų kiekis 100

5.8. Paprastųjų vardinių 5 eurų nominalios vertės UAB "Monblana" akcijų, išduodamų UAB
.Elgena" akcininkui skaičius bus apskaičiuojamas dauginant akcininko turimų UAB
"Elgena" akcijų skaičių iš keitimo santykio.

5.9. Veiklą tęsiančios UAB "Monblana" įstatinis kapitalas bus suformuojamas iš UAB
"Monblana" ir UAB .Elgena'' įstatinių kapitalų, kuris bus lygus 7850 Eur ir bus padalintas
į 1570 vnt. 5 Eur nominalios vertės akcijų.

5.10. Pakeitus UAB .Elgena" akcijas į po reorganizavimo veiksiančios UAB "Monblana"
akcijas, UAB .Elgena" akcininkų, kurių turimos akcijos bus pakeistos į po reorganizavimo
veiksiančios UAB "Monblana" akcijas, įrašai asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose,
patvirtinantys nuosavybės teisę į UAB "Monblana" akcijas, bus padaryti Keitimo dienos
pabaigos būklei.

5.11. UAB .Elgena" akcininkai, kurių turimos akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo
veiksiančios UAB "Monblana" akcijas, visas akcijų suteikiamas teises įgyja Keitimo dieną.

6. MOMENTAS, NUO KURIO PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANČIOS
BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS, TAIP PAT TEISĖS IR PAREIGOS PAGAL
SANDORIUS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BENDROVEI IR
SANDORIAI ĮTRAUKIAMI Į ŠIOS BENDROVĖS BUHALTERINĘ APSKAITĄ·
6.1. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Apjungta bendrovė perims visą UAB .Elgena" turtą,

teises ir pareigas, įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą,
mokesčių administratoriaus ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, įskaitant baudas
ir delspinigius į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei
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ir delspinigius į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus bei
fondus, visas aplinkosaugines prievoles valstybei, taip pat baigiančios savo, kaip juridinio
asmens, veiklą UAB "El gena" finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą,
teises ir pareigas.

6.2. Apjungta bendrovė perims UAB .Elgena" turtą, teises ir pareigas pagal Perdavimo -
priėmimo aktą, kuris turi būti pasirašomas ir įsigalios tą pačią dieną, kai Juridinių asmenų
registre bus įregistruota Nauja įstatų redakcija.

6.3. Perdavimo - priėmimo aktą pasirašo atitinkami UAB .Elgena" ir UAB "Monblana" vadovai
arba jų tinkamai įgalioti atstovai.

6.4. UAB .Elgena'' turtas, teisės ir pareigos bus perduodamos pagal perdavimo metu aktualius
UAB .Elgena'' finansinius duomenis. UAB .Elgena" turtas, teisės ir pareigos bus
perduodamos balansine verte.

6.5. UAB .Elgena" turto, teisių ir pareigų perdavimas:

6.5.1. UAB .Elgena" turtas, teisės ir pareigos perduodamos Apjungtai bendrovei nuo
Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo momento, ir nuo sekančios kalendorinės dienos
po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos bus laikomas Apjungtos bendrovės
turtu, teisėmis ir pareigomis, o sandoriai, kurių pagrindu atsirado UAB .Elgena" teisės
ir pareigos, bus įtraukti į Apjungtos bendrovės buhalterinę apskaitą, išskyrus atvejus, jei
imperatyvios teisės normos arba šios Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

6.5.2. UAB .Elgena" sutartys bus laikomos po Reorganizavimo veiksiančios Apjungtos
bendrovės sutartimis nuo sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto
įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, jei imperatyvios teisės normos arba šios
Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

6.5.3. UAB .Elgena'' nekilnojamasis turtas, įskaitant bet neapsiribojant, pastatus, patalpas,
nebaigtą statybą, daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, taip pat visos įstatymų nustatyta
tvarka registruotinos teisės, įskaitant bet neapsiribojant pastatų, patalpų, žemės
nuosavybės ir nuomos teises, kitas įstatymų nustatyta tvarka specialiai įregistruotas
turtas, taip pat visos kitos įstatymų nustatyta tvarka registruotinos teisės, įskaitant, bet
neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisės (juridinių asmenų pavadinimus, prekių
ženklus, patentus, pramoninį dizainą ir pan.) yra perduodamos Apjungtai bendrovei, ir
ji jas perima nuo sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto
įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios
Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

6.5.4. Teisių į įstatymo nustatyta tvarka registruotiną UAB .Elgena" turtą apribojimų, taip pat
UAB .Elgena'' pareigų, susijusių su registruotinu turtu, bei kitų įstatymų nustatyta tvarka
registruotinų pareigų perėmimas turi būti įregistruotas, jei toks registravimas yra būtinas
pagal imperatyvias įstatymų normas. Tokių teisių į registruotą turtą apribojimai,
pareigos, susijusios su registruotinu turtu, taip pat kitos pareigos, kurių registravimą
numato imperatyvios įstatymų normos, pereina po reorganizavimo veiksiančiai
Apjungtai bendrovei nuo sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto
įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios
Reorganizavimo sąlygos numato kitaip;

6.5.5. Apjungta bendrovė perima hipotekos reikalavimus, reikalavimus kylančius iš turto
įkeitimo, bei visas kitas su hipoteka ar turto įkeitimu susijusias UAB .Elgena" teises nuo
sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos,
išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos
numato kitaip; .
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6.5.6. Apjungta bendrovė perima visas UAB "Elgena" teises ir pareigas visuose teismuose,
arbitražo ar kituose teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja UAB "Elgena" nuo
sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos,
išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos
numato kitaip;

6.5.7. Apjungtai bendrovei perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti UAB .Elgena''
kasoje ir banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos
uždaromos, ir jose esančios lėšos pervedamos į Apjungtos bendrovės sąskaitas nuo
sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos,
išskyrus atvejus, kai imperatyvios įstatymų normos arba šios Reorganizavimo sąlygos
numato kitaip;

6.5.8. Apjungta bendrovė perima visas kitas UAB .Elgena" teises ir pareigas, įskaitant, bet
neapsiribojant, UAB .Elgena'' finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtas
teises bei pareigas, taip pat visas mokestines teises bei pareigas, įskaitant, bet
neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar
kitoms valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų
įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už UAB .Elgena" veiklą iki UAB .Elgena"
išregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos. Minėtos teisės ir pareigos, įskaitant
UAB .Elgena" finansinėse ataskaitose neatspindėtas teises bei pareigas pereina nuo
sekančios kalendorinės dienos po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos. Teisės
ir pareigos, kurios gali paaiškėti po Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo momento,
laikomos perėjusiomis Apjungtai bendrovei;

6.5.9. UAB .Elgena" sudarytos darbo sutartys perduodamos po reorganizavimo veiklą
tęsiančiai Apjungtai bendrovei, ir ji jas perima nuo sekančios kalendorinės dienos po
Perdavimo - priėmimo akto įsigaliojimo dienos.

6.5.10. UAB .Elgena'' darbuotojų darbo santykiai toliau tęsiasi po reorganizavimo
tęsiančioje veiklą Apjungtoje bendrovėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios
numatytos jų darbo sutartyse su UAB "Elgena", jei minėti darbuotojai ir Apjungta
bendrovė nesusitars kitaip;

6.5.11. Apjungtai bendrovei paliekama teisė atlikti bet kokius Apjungtos bendrovės
ekonominius, technologinius ar struktūrinius pertvarkymus, kuriuos ji mano esant
reikalinga ir/arba pageidautina, bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
nutraukti darbo sutartis dėl ekonominių, technologinių ar darbovietės struktūrinių
pertvarkymų ar dėl panašių svarbių priežasčių.

6.6. Reorganizavimo sąlygų sudarymas ir paskelbimas neriboja Bendrovių teisės vykdyti
įstatuose numatytą veiklą.

6.7. UAB .Jvlonblana", sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų
paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį
statusą.

6.8. UAB .Elgena", sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo
iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie savo teisinį statusą bei
teisių ir/ar pareigų perdavimą UAB "Monblana" pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

7. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS, SUTElKIAMOS PO
REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOJE BENDROVĖJE
7.1. Prijungus UAB "Elgena" prie UAB "Monblana", Apjungtos bendrovės akcininkai turės

turtines ir neturtines teises, numatytas Civiliniame "kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme,
kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir veiklą tęsiančios Apjungtos bendrovės Naujos
redakcijos įstatuose.
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7.2. Po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Apjungtos bendrovės paprastųjų vardinių akcijų
savininkai turės tokias turtines ir neturtines teises:

7.2.1. gauti Apjungtos bendrovės pelno dalį (dividendą);

7.2.2. gauti likviduojamos Apjungtos bendrovės turto dalį;

7.2.3. gauti Apjungtos bendrovės lėšų, kai Apjungtos bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas
siekiant akcininkams išmokėti Apjungtos bendrovės lėšų;

7.2.4. nemokamai gauti Apjungtos bendrovės akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš
Apjungtos bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

7.2.5. pirmumo teise įgyti Apjungtos bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų
obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių
įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

7.2.6. įstatymų nustatytais būdais, tvarka ir sąlygomis skolinti Apjungtai bendrovei;

7.2.7. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta
5 Eur nominalios vertės paprastoj i vardinė akcija Apjungtos bendrovės akcininkui
suteikia 1 (vieną) balsą;

7.2.8. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Apjungtą bendrovę;

7.2.9. iš anksto pateikti Apjungtai bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų
susirinkimų darbotvarkės klausimais;

7.2.10. kreiptis su ieškiniu į teismą, prašant atlyginti Apjungtai bendrovei žalą, kuri susidarė
dėl Apjungtos bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių
įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat Apjungtos bendrovės įstatuose, nevykdymo ar
netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

7.2.11. kitas įstatymų ar Apjungtos bendrovės įstatų numatytas turtines ir neturtines teises.

8. TEISĖS, SUTElKIAMOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU BENDROVIŲ
ORGANŲ NARIAMS, IR REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS VALDYMO
ORGANŲ ĮGALINIMŲ PASIBAIGIMAS
8.1. Bendrovių valdymo organai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia

Lietuvos Respublikos įstatymai, minėtų Bendrovių įstatai, sudarytos sutartys, išskyrus šiose
Reorganizavimo sąlygose numatytus teisių apribojimus. Jokių papildomų teisių aukščiau
minėtiems asmenims nesuteikiama.

8.2. Bendrovių vadovai Reorganizavimo metu vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu, Akcinių
bendrovių įstatymu bei Bendrovių įstatais:

8.2.1. vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos Bendrovės Reorganizavimo eigą;

8.2.2. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
tvarkytojui būtų pateiktos šios Reorganizavimo sąlygos;

8.2.3. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka vieną kartą viešai būtų paskelbta apie parengtas
Reorganizavimo sąlygas ir pranešta visiems atitinkamos Bendrovės kreditoriams raštu
(registruotu laišku arba pasirašytinai);

8.2.4. įstatymų nustatyta tvarka sudaro galimybę Bendrovių akcininkams ir kreditoriams
susipažinti su Reorganizavimo sąlygomis, Apjungtos bendrovės Naujos redakcijos
įstatais, Bendrovių 3 (trijų) paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir
metiniais pranešimais ir kitais Akcinių bendrovių įstatyme numatytais dokumentais;

8.2.5. sprendžia klausimus dėl atitinkamos Bendrovės papildomo prievolių užtikrinimo
kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui;
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8.2.6. įstatymų nustatyta tvarka praneša Bendrovių akcininkams apie esminius turto, teisių ir
prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp šių Reorganizavimo sąlygų sudarymo ir
akcininkų sprendimų dėl Reorganizavimo priėmimo. Kiekvienos Bendrovės vadovas
apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus Bendrovėje informuoja kitos
Bendrovės vadovą, kad šie apie tai galėtų pranešti tos Bendrovės vieninteliam
akcininkui;

8.2.7. užtikrina, kad įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
tvarkytojui būtų pateikti Bendrovių akcininkų sprendimai dėl Reorganizavimo sąlygų ir
Apjungtos bendrovės įstatų patvirtinimo;

8.2.8. rūpinasi atitinkamai UAB .Elgena'' priklausančio turto, teisių ir pareigų perdavimu po
Reorganizavimo veiksiančiai Apjungtai bendrovei, sudaro bei pasirašo arba galioja kitus
asmenis pasirašyti Perdavimo - priėmimo aktą, vadovaujantis šiose Reorganizavimo
sąlygose numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais;

8.2.9. atsako už tinkamą papildomą prievolių užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka
kiekvienam to pareikalavusiam atitinkamos Bendrovės kreditoriui;

8.2.10. sudaro sandorius atitinkamos Bendrovės vardu ir jos interesais iki Reorganizavimo
užbaigimo;

8.2.11. priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo
sąlygose, vienintelio akcininko sprendimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.3. UAB "Monblana" vadovas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu,
Bendrovės įstatais:

8.3.1. pasirašo Apjungtos bendrovės Naują įstatų redakciją;

8.3.2. pateikia notaro biurui ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui
Apjungtos bendrovės Naują įstatų redakciją;

8.3.3. priima kitus sprendimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus šiose Reorganizavimo
sąlygose, atitinkamuose UAB .Jvlonblana" akcininkų sprendimuose bei teisės aktuose.

8.4. Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią UAB .Elgena" įstatų redakciją numatyti
bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius). Vadovo
įgaliojimai pasibaigs UAB "Elgena" išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dieną.

8.5. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią UAB "Monblana" įstatų redakciją
numatyti bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas.

8.6. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės
organų struktūra nesikeis, veiklą tęs Apjungtos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu paskirtas Bendrovės vadovas.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Šiose Reorganizavimo sąlygose numatytas Reorganizavimas gali būti baigtas, j ei yra

papildomai užtikrintas prievolių įvykdymas to pareikalavusiems kreditoriams (jei tokie
kreditoriai turėjo teisę to reikalauti), yra gauti reikiami leidimą reorganizavimo procedūrai
pagal Bendrovių sudarytas sutartis, jei tokios sąlygos yra numatytos sutartyse, arba yra
įsiteisėjęs teismo sprendimas, skelbiantis, kad kreditorių reikalavimai dėl papildomų
prievolių užtikrinimo yra netenkinami, jei tokią sąlyga Reorganizavimo užbaigimui numato
imperatyvios įstatymų normos.

9.2. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
įregistruojama Apjungtos bendrovės Nauja įstatų redakcija bei išregistruojama UAB
"Elgena" .
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9.3. Visas išlaidas, susijusias su Reorganizavimu, įskaitant UAB .Elgena" išregistravimu
įstatymų nustatyta tvarka padengia UAB "Monblana".

9.4. Šiose Reorganizavimo sąlygose nesureguliuoti su Reorganizavimu SUSIJę klausimai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Šios Reorganizavimo sąlygos sudarytos 5 egzemplioriais lietuvių kalba.

9. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI
1. 2022 m. lapkričio 29 d. visuotinio UAB "Monblana" akcininkų susirinkimo protokolas;
2.2022 m. lapkričio 29 d. UAB .Elgena" vienintelio akcininko sprendimas;
3. Apjungtos bendrovės įstatų redakcijos projektas;
4. UAB "Monblana" 3 (trijų) paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai
pranešimai (kopija pateikiama pagal pareikalavimą);
5. UAB .Elgena'' 3 (trijų) trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metiniai
pranešimai (kopija pateikiama pagal pareikalavimą).

12


	Page 1
	Page 2
	Titles
	2 


	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 7
	Titles
	7 

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Images
	Image 1



