Reorganizavimo sąlygos
jungimosi būdu prie UAB Skuba Lietuva
prijungiant uždarąją akcinę bendrovę "ŠIAULIŲ SKUBA",
kuri po reorganizavimosi baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros

2022-04-26
Vilnius

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Civilinio Kodekso antrosios knygos II dalies VIII
skyriaus (toliau vadinamas CK), Darbo Kodekso (toliau vadinamas DK), Akcinių bendrovių įstatymo
(toliau vadinamas ABĮ) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, taip pat remiantis Europos
Parlamento ir Tarybos Direktyvų reglamentavimu 1. Vykdant Reorganizavimo sąlygų nuostatas, prie
dalyvaujančios reorganizavime UAB Skuba Lietuva prijungiama reorganizuojama uždaroji akcinė
bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA", kuri po reorganizavimosi baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros,
visas savo teises ir pareigas perduodama veiksiančiai po reorganizavimo įmonei 2 .
1.1. Reorganizuojama (po reorganizavimo pasibaigianti) bendrovė:
juridinio asmens pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA";
juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;
juridinio asmens buveinė – Išradėjų g. 8, Šiauliai;
juridinio asmens kodas – 145637091;
juridinio asmens įstatinis kapitalas – 8 572, 16 Eur, padalytas į nematerialiąsias 296 paprastąsias
vardines akcijas (toliau vadinamos PVA), kurios vienos nominali vertė 28, 96 Eur; vienintelė akcininkė
– uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA", į. k. 121559428; visos akcijos – visiškai apmokėtos;
juridinio asmens vienasmenis valdymo organas – direktorius Saulius Vaitkevičius.
1.2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė:
juridinio asmens pavadinimas – UAB Skuba Lietuva;
juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;
juridinio asmens buveinė – V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius;
juridinio asmens kodas – 305638604;
juridinio asmens įstatinis kapitalas – 35 221, 20 Eur, padalytas į 599 PVA, kurios vienos nominali
vertė 58, 80 Eur; akcininkės: uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA", turinti 598 PVA 2 ir UAB "Klaipėdos
Skuba", turinti 1 PVA; visos akcijos – visiškai apmokėtos;
juridinio asmens vienasmenis valdymo organas – direktorius Alvaidas Rinkevičius.
1.3. Po reorganizavimo veiksianti bendrovė:
juridinio asmens pavadinimas – UAB Skuba Lietuva;
juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;
juridinio asmens buveinė – V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius;
juridinio asmens kodas – 305638604;
juridinio asmens įstatinis kapitalas po reorganizavimo – 43 727, 00 Eur, padalytas į 599 PVA, kurios
vienos nominali vertė 73, 00 Eur; akcininkės: uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA", turinti 598 PVA ir
UAB "Klaipėdos Skuba", turinti 1 PVA; visos akcijos – visiškai apmokėtos;
juridinio asmens vienasmenis valdymo organas – direktorius Alvaidas Rinkevičius.
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Direktyvų nuostatos dėl juridinių asmenų jungimosi atveju skirstant tęsiančios veiklą bendrovės akcijas,
pasibaigiančios bendrovės akcininkams akcijų kainos skirtumo išmokėjimo pinigais (1988-10-09 Nr. 78/855/EEB);
dėl darbuotojų teisių apsaugos (2001-03-12 Nr. 2001/23/EB); dėl nepriklausomų ekspertų ataskaitų parengimo
neprivalomumo (2007-11-13 Nr. 2007/63/EB).
2
Reorganizuojama uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA" ir dalyvaujanti reorganizavime UAB Skuba
Lietuva – laikomos patronuojančios uždarosios akcinės bendrovės "SKUBA" dukterinėmis įmonėmis (ABĮ 5 str.
1 d. ir 4 d. 1 p.).

2.
Reorganizavimo būdas: dukterinės įmonės 2 reorganizuojamos jungimosi būdu: prie UAB Skuba
Lietuva prijungiama uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA", kuri po reorganizavimo baigs savo
veiklą be likvidavimo procedūros, visas savo teises ir pareigas perduodama po reorganizavimo tęsiančiam
veiklą juridiniam asmeniui (CK 2.97 str. 3 d.).
3.
Reorganizavimo tikslai: pasibaigusios po reorganizavimo uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ
SKUBA" veiklą tęs (sujungus abiejų juridinių vienetų materialųjį turtą, finansinius resursus,
žmogiškuosius išteklius bei organizacinį potencialą) UAB Skuba Lietuva: tuo siekiama dukterinių įmonių
veiklos efektyvaus organizavimo, tikslesnio investicijų planavimo, taip pat žaliavų įsigijimo, gamybinio
ir paslaugų teikimo / prekių pardavimo procesų optimizavimo ir besidubliuojančių veiklų eliminavimo
bei su tuo susijusių kaštų mažėjimo.
4.
Po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcijų į veiksiančios po reorganizavimo bendrovės
akcijas keitimo santykis: uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" (kurios įstatinis kapitalas
yra 8 572, 16 Eur, o nominali akcijos vertė – 28, 96 Eur) 296 PVA keičiamos į UAB Skuba Lietuva
(kurios įstatinis kapitalas yra 35 221, 20 Eur, o nominali akcijos vertė – 58, 80 Eur) 599 PVA. Tokiu būdu
bendra keičiamų akcijų vertė sudaro 43 793, 36 Eur: UAB Skuba Lietuva PVA skaičius nesikeičia (599
vnt.), bet didinama vienos akcijos vertė – iki 73, 00 Eur. Siekiant išvengti akcijų trupmenų atsiradimo,
sutinkamai su ABĮ 67 str. 6 d. numatyta taisykle, po juridinių asmenų jungimosi ir akcijų skirstymo
atsiradęs (dėl skirtingų PVA nominalių verčių kiekvienoje bendrovėje) pasibaigiančios uždarosios
akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" akcijų 66, 36 Eur sumos perviršys 3 išmokamas jos vienintelei
akcininkei uždarajai akcinei bendrovei "SKUBA". Tokiu būdu po reorganizavimo veiksiančios bendrovės
vienos akcijos nominali vertė sudaro 73, 00 Eur (ABĮ 78 str. 8 d.); įstatinio kapitalo dydžiui padidėjus iki
43 727, 00 Eur, UAB Skuba Lietuva nematerialiųjų akcijų skaičius lieka 599 PVA, kurių 598 vnt.
priklausys uždarajai akcinei bendrovei "SKUBA", o 1 vnt. – UAB "Klaipėdos Skuba".
5.
Nuo dalyvaujančios reorganizavime UAB Skuba Lietuva pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių
asmenų registre dienos laikoma, kad veiksiančios po reorganizavimo bendrovės 43 727 Eur sumos
įstatinis kapitalas yra padalytas į 599 PVA, kurios vienos nominali vertė – 73 Eur. Nuo šio momento visos
pasibaigusio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiam juridiniam
asmeniui, o akcininkėms – uždarajai akcinei bendrovei "SKUBA" (598 PVA) ir UAB "Klaipėdos Skuba"
(1 PVA) bus suteikta teisė į tęsiančios veiklą UAB Skuba Lietuva pelną ir visos su šios teisės suteikimu
susijusios sąlygos.
Reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime įmonių vadovai vykstančios reorganizavimo
procedūros metu turi visas teises, kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai bei bendrovių
įstatai. Veiksiančios po reorganizavimo UAB Skuba Lietuva vadovo kompetencijos apimtys ir ribos –
nesikeičia. 10 darbo dienų laikotarpyje po UAB Skuba Lietuva pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių
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Pagal Direktyvos Nr. 78/855/EEB, CK 2.99 str. 1 d. 3 p. ir ABĮ 67 str. 6 d. reglamentavimą, po jungimosi
veiksiančios bendrovės akcijų kainos skirtumas pasibaigiančios bendrovės akcininkams gali būti išmokamas
pinigais, neviršijant 10 % akcininkų gaunamų po jungimosi tęsiančios veiklą bendrovės naujų akcijų nominalios
vertės. Nagrinėjamu atveju: 43 793, 36 € (8 572, 16 € + 35 221, 20 €) – 43 727, 00 € (599 vnt. x 73, 00 €) = 66, 36
€ susidaręs keičiamų akcijų perviršys išmokamas vienintelei uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA"
akcininkei – uždarajai akcinei bendrovei "SKUBA".

asmenų registre – sudaromas turto, teisių, įsipareigojimų ir dokumentų perdavimo/priėmimo aktas (toliau
vadinamas Aktu). Iki uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" išregistravimo iš Juridinių
asmenų registro dienos neužbaigtų pasibaigusios po reorganizavimo bendrovės sandorių vykdymą perima
veiksianti po reorganizavimo bendrovė; tokie sandoriai įtraukiami į UAB Skuba Lietuva buhalterinę
apskaitą – nuo Akto sudarymo dienos. Esant neišspręstiems (iki reorganizavimo pabaigos) reikalavimams
– suinteresuoti asmenys turi teisę savo reikalavimus nukreipti į veiklą tęsiančią UAB Skuba Lietuva.
6.
Nuo UAB Skuba Lietuva pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento visos
uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo
veiksiančiam juridiniam asmeniui: reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovių turtas,
teisės ir pareigos bus laikomos UAB Skuba Lietuva turtu, teisėmis ir pareigomis, įskaitant darbdavio
teises ir pareigas pagal jungimosi dieną galiojančias darbo sutartis 4. Taipogi UAB Skuba Lietuva perima
visas uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA", kaip ieškovo / kreditoriaus / išieškotojo ar kito
teisminio proceso dalyvio (įskaitant ginčus, nagrinėjamus ikiteismine tvarka) teises ir pareigas –
civilinėse (įskaitant restruktūrizavimo, bankroto), administracinėse (įskaitant mokestinius ginčus) ir/arba
baudžiamosiose bylose.
Uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" su darbuotojais sudarytos darbo sutartys
pereina, vadovaujantis DK nuostatomis, darbdaviui UAB Skuba Lietuva nuo Akto pasirašymo dienos.
Pasibaigusios po reorganizavimo bendrovės darbuotojų darbo santykiai UAB Skuba Lietuva tęsiasi tomis
pačiomis sąlygomis, kokiomis jie buvo įdarbinti uždarojoje akcinėje bendrovėje "ŠIAULIŲ SKUBA"
(išskyrus jos vadovą, su kuriuo pasirašomas atskiras susitarimas). Uždarosios akcinės bendrovės
"ŠIAULIŲ SKUBA" darbuotojui nesutikus su darbo santykių tęstinumu (DK 51 str. 5 d.), sutartis su juo
bus nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 str. nustatyta tvarka).
7.
Reorganizavimo sąlygų pagrindu į UAB Skuba Lietuva banko sąskaitą pervedamos uždarosios
akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" bankinėse sąskaitose esančios lėšos, o jos turi būti uždarytos
nedelsiant po Akto pasirašymo dienos. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir stabilumą, sandoriai su
trečiaisiais asmenimis bei kiti juridinę reikšmę turintys veiksmai, susiję su pasibaigusios po
reorganizavimo bendrovės veikla, bus sudaromi ir atliekami UAB Skuba Lietuva vardu (jeigu konkreti
situacija nereikalaus, kad tokie veiksmai būtų atliekami uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ
SKUBA" vardu).
Užtikrinti veiksiančios po reorganizavimo bendrovės nepertraukiamą veiklą, kokybišką paslaugų
tiekimą, su tuo susijusių teisės aktuose numatytų pareigų vykdymą – UAB Skuba Lietuva suteikiama teisė
naudotis pasibaigusios po reorganizavimo bendrovės (įskaitant žmogiškuosius) resursais, taip pat būtinais
leidimais, atestatais ir licencijomis, kurios buvo suteiktos uždarajai akcinei bendrovei "ŠIAULIŲ
SKUBA" (CK 2.97 str. 3 d., ABĮ 68 str. 1 d.). Licenciatui uždarajai akcinei bendrovei "ŠIAULIŲ
SKUBA" Lietuvos transporto saugos administracijos 2019-04-24 sprendimu Nr. 40T-0034 suteikta
neribotam laikotarpiui teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą 5 – perduodama tęsiančiai po
reorganizavimo veiklą UAB Skuba Lietuva nuo pasibaigusios po reorganizavimo bendrovės
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Pagal Direktyvos Nr. 2001/23/EB nuostatas, įmonių jungimasis nėra savaime pagrindas atleisti samdomą
darbuotoją iš pareigų.
5
https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliu-transportas-5/tachografu-dirbtuviu-sarasas, sąrašo Nr. 29.

išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: tachografų techninė priežiūra bus vykdoma tuo pačiu
adresu – Išradėjų g. 5, Šiauliai.
8.
Nuspręsta neatlikti Reorganizavimo sąlygų auditoriaus vertinimo; nerengti ataskaitos apie
numatomą reorganizavimą; reorganizavimo procedūros metu nereikalauti iš reorganizuojamos ir
dalyvaujančios reorganizavime bendrovių vadovų ABĮ 65 str. 5 d. numatytos informacijos apie jų
vadovaujamų juridinių asmenų esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus (CK 2.103 str., ABĮ 63 str.
5 d., 64 str. 2 d., 65 str. 6 d.) 6.
9.
UAB Skuba Lietuva ir uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" įstatų 14 p. nurodyta:
„Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų Centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Per 5 darbo dienas nuo reorganizavimo
pradžios, bet ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo dėl Reorganizavimo sąlygų ir dalyvaujančios
reorganizavime bendrovės pakeistų įstatų patvirtinimo – apie Reorganizavimo sąlygų projekto sudarymą
bus paskelbta viešai (el. leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“); taip pat visiems kreditoriams
pranešama raštu 7. Abiejų įmonių kreditoriams sudaryta galimybė susipažinti su Reorganizavimo
sąlygomis, keičiamų įstatų projektu, įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais bei kreditorių (išskyrus
įmonių darbuotojus) sąrašais – UAB Skuba Lietuva buveinėje (V. A. Graičiūno g. 36, Vilnius; darbo
valandomis) arba su Reorganizavimo sąlygomis – internetiniu adresu http://www.skuba.biz/vilnius.html,
dėl jų priedų kopijų kreipiantis el. paštu: skuba@skuba.lt 8 (CK 2.101 str. 3 d.).
10.
Reorganizavimo sąlygų priedai: UAB Skuba Lietuva visuotinio akcininkų susirinkimo 2022-0426 sprendimas Nr. 03/22 ir uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA" vienintelės akcininkės
2022-04-26 sprendimas Nr. 04/22.

po reorganizavimo pasibaigiančio uždarosios akcinės bendrovės "ŠIAULIŲ SKUBA"
direktorius Saulius Vaitkevičius

veiksiančios po reorganizavimo UAB Skuba Lietuva
direktorius Alvaidas Rinkevičius
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Minėtu atveju, sutinkamai su Direktyvos Nr. 2007/63/EB nuostatomis, nepriklausomų ekspertų ataskaitų
parengimas nėra privalomas.
7
Reorganizavimo sąlygų projektas CK 2.96 str. 3 d. ir 2.101 str. 1 d.; ABĮ 20 str. 1 d. 1 ir 22 p., 28 str. 1 d. 1 ir 14
p., 62 str. 1 - 3 d.; 65 str. 4 d. nustatyta tvarka siunčiamas reg. paštu kiekvienam kreditoriui (įtrauktam į kreditorių
sąrašą abiejų įmonių buhalterinės apskaitos 2022-02-15 d. duomenimis), o įmonių darbuotojams – įteikiant
pasirašytinai.
8
Prioritetas suteikiamas bendradarbiavimui nuotoliniu būdu: šiuo atveju Reorganizavimo sąlygų priedai ir kiti su
reorganizavimu susiję dokumentai kreditoriams teikiami el. būdu, prieš tai patvirtinus jų tapatybę.

