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1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI  

1.1. Reorganizavimo sąlygose šios sąvokos turi šias reikšmes: 

1.1.1. „Reorganizavimas“ reiškia Bendrovių reorganizavimą, kuomet UAB „Litexpo events“ 

pasibaigia be likvidavimo procedūros, ją prijungiant prie UAB Lietuvos parodų ir kongresų 

centro „LITEXPO“ prijungimo būdu, ir kuriai pereina visos Prijungiamos bendrovės turtas, 

teisės ir pareigos, vadovaujantis Reorganizavimo sąlygomis. 

1.1.2. „Reorganizavimo sąlygos“ reiškia šias UAB „Litexpo events“ ir UAB Lietuvos parodų ir 

kongresų centro „LITEXPO“ reorganizavimo sąlygas. 

1.1.3. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ arba „Veiksianti bendrovė“ 

reiškia dalyvaujančią reorganizavime bendrovę (ji įgyja dalyvaujančios reorganizavime 

bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 4.3. straipsnyje) UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrą 

„LITEXPO“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios 

buveinė yra Laisvės pr. 5, LT-04215, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, juridinio asmens 

kodas 120080713, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, tiek iki Reorganizavimo 

pabaigos, tiek ir tęsiančią veiklą po Reorganizavimo, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų 

kontekstą. 

1.1.4. UAB „Litexpo events“ arba „Prijungiama bendrovė“ reiškia reorganizuojamą bendrovę (ji 

įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, kaip tai nurodyta 4.3. straipsnyje) UAB „Litexpo 

events“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą uždarąją akcinę bendrovę, kurios 

buveinė yra Laisvės pr. 5, LT-04215,  Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, juridinio asmens 

kodas 304143867, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre, kuri po Reorganizavimo 

pasibaigs, atsižvelgiant į Reorganizavimo sąlygų kontekstą. 

1.1.5.  „Bendrovė“ reiškia atitinkamai bet kurią iš bendrovių UAB „Litexpo events“ ir UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centrą „LITEXPO“ kiekvieną atskirai. 

1.1.6. „Bendrovės reorganizavimo sprendimas“ reiškia bet kurį iš UAB „Litexpo events“ 

reorganizavimo sprendimo ir UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ 

reorganizavimo sprendimo kiekvieną atskirai. 

1.1.7. „Perdavimo – priėmimo aktas“ reiškia UAB „Litexpo events“, kuri po Reorganizavimo 

pasibaigia, viso turto, teisių ir pareigų, tame tarpe teisių ir pareigų pagal sandorius, perdavimo 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „LITEXPO“, kuri tęsia veiklą po Reorganizavimo, 

aktą, ir kurį gali sudaryti vienas ar keli dokumentai ar jų dalys, UAB „Litexpo events“ ir UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ sudarytą pagal šias Reorganizavimo sąlygas, 

kurio pagrindu UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ priima visą tokį turtą, 

teises ir pareigas. Išskyrus atvejus, kai įstatymų imperatyviosios teisės normos ar 

Reorganizavimo sąlygos numato kitaip, Priėmimo – perdavimo akto pasirašymas patvirtina 

UAB „Litexpo events“ viso turto, teisių ir pareigų, tame tarpe teisių ir pareigų pagal 

sandorius, perėjimą UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „LITEXPO“ bei UAB „Litexpo 

events“ sandorių įtraukimą į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ 

buhalterinę apskaitą. 

1.1.8.  „Akcijos“ reiškia tam tikru momentu Akcininkų nuosavybės teise valdomas atitinkamai 

UAB „Litexpo events“ ir / ar UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ akcijas. 



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO 
„LITEXPO“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITEXPO EVENTS“ 

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

 

________________________ 

 4/12 

1.2. Šios Reorganizavimo sąlygos yra parengtos 2022 m. liepos 11 d. gavus UAB Lietuvos parodų 

ir kongresų centro „LITEXPO“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ir 2022 m. liepos 

11 d. gavus UAB „Litexpo events“ vienintelio akcininko pritarimą. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. bei atsižvelgiant į tai, kad vykdomas 

prijungimas prie UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“, kuriai nuosavybės 

teise priklauso visos UAB „Litexpo events“ akcijos. Reorganizavimo sąlygų vertinimas 

neatliekamas, Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nesudaroma ir apie esminius turto, 

teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki 

reorganizavimo sąlygų patvirtinimo dienos UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 

„LITEXPO“ ir UAB „Litexpo events“ akcininkams nėra pranešama. 

1.3. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos, VIII skyriaus nuostatomis 

bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

1.4. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, 

reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos įstatymus, konkretų įstatymą ar kitą norminį teisės 

aktą, išskyrus jei nurodyta kitaip. Reorganizavimo sąlygose nuoroda į konkretų skyrių, 

straipsnį ar straipsnio punktą reiškia nuorodą į tą konkretų šių Reorganizavimo sąlygų skyrių, 

straipsnį ar straipsnio punktą, išskyrus jei nurodyta kitaip. 

2. INFORMACIJA APIE BENDROVES  

2.1. Informacija apie Reorganizavime dalyvaujančią bendrovę ir po Reorganizavimo Veiksiančią 

bendrovę UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrą „LITEXPO“: 

Bendrovės pavadinimas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

„LITEXPO“ 

Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė 

Bendrovės buveinė: Laisvės pr. 5, Vilniaus m. sav., 04215 Lietuvos 

Respublika 

Bendrovės kodas: 120080713 

Registras, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie bendrovę: 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 

Vilniaus filialas 

Bendrovės įstatinis kapitalas: 9 653 560,60 (devyni milijonai šeši šimtai 

penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai 

šešiasdešimt eurų ir šešiasdešimt centų) eurų, kuris 

padalintas į 3 328 814 (tris milijonus tris šimtus 

dvidešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus 

keturiolika) paprastąsias vardines akcijas. 

Apmokėtas įstatinis kapitalas: 9 653 560,60 (devyni milijonai šeši šimtai 

penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai 

šešiasdešimt eurų ir šešiasdešimt centų) eurų 
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Vienos akcijos nominali vertė 2,90 eurai (du eurai devyniasdešimt centų) 

Akcijų rūšis nematerialios akcijos 

Veiklos laikotarpis: neribotas 

 

2.2. Informacija apie reorganizuojamą UAB „Litexpo events“: 

Bendrovės pavadinimas: UAB „Litexpo events“: 

Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė 

Bendrovės buveinė: Laisvės pr. 5, Vilniaus m. sav., 04215 Lietuvos 

Respublika 

Bendrovės kodas: 304143867 

Registras, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie bendrovę: 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 

Vilniaus filialas 

Bendrovės įstatinis kapitalas: 2500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų, kuris 

padalintas į 1000 (vienas tūkstantis) paprastųjų 

vardinių akcijų. 

Apmokėtas įstatinis kapitalas: 2500 (du tūkstančiai penki šimtai) eurų 

Vienos akcijos nominali vertė 2,50 eurai (du eurai penkiasdešimt centų) 

Akcijų rūšis nematerialios akcijos 

Veiklos laikotarpis: Neribotas 

3. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR TEISINĖS REORGANIZAVIM O 

SĄLYGOS  

3.1. Reorganizavimo būdas: 

3.1.1. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu bei 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais. 

3.1.2. Reorganizavimas vykdomas UAB „Litexpo events“ prijungiant prie UAB Lietuvos parodų ir 

kongresų centro „LITEXPO“ prijungimo būdu, nustatytu Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 

dalyje.  

3.1.3. Prijungimas atitinka Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 3 p. numatytą atvejį, kai „vieneto, 

baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau – įsigyjamasis vienetas), visas turtas, 

teisės ir prievolės pereina kitam vienetui, valdančiam 100 procentų jo įstatinio kapitalo (100 

procentų akcijų, atspindinčių jo kapitalą) (toliau – įsigyjantysis vienetas)“.  
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3.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. 2 d., kadangi 

Reorganizavimas atitinka minėto įstatymo 41 straipsnyje numatytus reorganizavimo ir 

perleidimo atvejus, Reorganizavimo metu perleidžiamo turto vertės padidėjimas nelaikomas 

turtą perleidusios Reorganizuojamos bendrovės pajamomis. Tokiu atveju Reorganizavime 

dalyvaujančiai bendrovei, gavusiai nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra turto 

įsigijimo kaina, buvusi Reorganizuojamoje bendrovėje iki turto perleidimo Reorganizavime 

dalyvaujančios bendrovės nuosavybėn. 

3.2. Reorganizavimo teisinės sąlygos: 

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

3.2.2. Reorganizavimo sąlygas 2022 m. liepos 14 d. parengė UAB Lietuvos parodų ir kongresų 

centro „LITEXPO“ valdyba ir UAB „Litexpo events“ vadovas kartu, 2022 m. liepos 11 d. 

gavę UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ visuotinio akcininkų susirinkimo 

pritarimą ir 2022 m liepos 11 d. UAB „Litexpo events“ vienintelio akcininko pritarimą. 

3.2.3. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė nėra įgijusios 

pertvarkomos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, restruktūrizuojamos, 

bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso. 

3.2.4. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus atliekamas 

Reorganizavimo sąlygų vertinimas ir, atitinkamai, nebus parengta visiems Bendrovių 

akcininkams skirta audito įmonės Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita, kaip tai 

numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nebus atliekamas 

Reorganizavimo sąlygų vertinimas, nebus rengiama Reorganizavimo sąlygų vertinimo 

ataskaita ir, atitinkamai, nebus galimybių su ja susipažinti. 

3.2.5. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 1 dalimi, nebus rengiamos 

Veiksiančios bendrovės valdybos ir Prijungiamos bendrovės vadovo išsamios rašytinės 

ataskaitos, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje, apie 

Reorganizavimą, taip pat su tokiomis ataskaitomis nebus galimybių susipažinti.  

3.2.6. Kadangi UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „LITEXPO“ nuosavybės teise priklauso 

visos Prijungiamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai 

po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų 

savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau LR ABĮ) 63 

straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 

ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tarp kurių yra 

nustatyta, kad reorganizavimo sąlygose nenumatoma ir neatliekami nurodyti veiksmai: 

3.2.6.1. po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcijų keitimo į po reorganizavimo 

veiksiančios bendrovės – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“, akcijas 

santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal 

klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės; (LR ABĮ 63 str. 1 

d. 4 p.) 

3.2.6.2. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

„LITEXPO“, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai; (LR ABĮ 63 str. 1 d. 5 p.) 

3.2.6.3. akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“, akcijų kainos skirtumas, išmokamas 

pinigais; (LR ABĮ 63 str. 1 d. 6 p.) 



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO 
„LITEXPO“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITEXPO EVENTS“ 

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

 

________________________ 

 7/12 

3.2.6.4. momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcininkams suteikiama 

teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu 

susijusios sąlygos. (LR ABĮ 63 str. 1 d. 7 p.) 

3.2.6.5. auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka. (LR ABĮ 63 str. 2 d.) 

3.2.6.6. reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama. (LR ABĮ 63 str. 3 d.) 

3.2.6.7. reorganizuojamos bendrovės vadovas ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės valdyba 

nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą. (LR ABĮ 63 str. 4 d.) 

3.2.6.8. reorganizavimo sąlygų vertinimas neatliekamas ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita 

nerengiama. (LR ABĮ 63 str. 5 d.; 65 str. 2 d. 4 p.) 

3.2.6.9. reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės valdyba nerengia išsamios 

rašytinės ataskaitos. (LR ABĮ 64 str.; 65 str. 2 d. 5 p.) 

3.2.6.10. reorganizuojamos bendrovės ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovai bendrovės 

akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo 

reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio 

darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos. (LR ABĮ 65 

str. 5 d.) 

3.2.6.11. nereikalaujama, kad reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovas 

pateiktų LR ABĮ 65 str. 5 d.  nustatytą informaciją. (LR ABĮ 65 str. 6 d.) 

3.2.6.12. reorganizuojamos bendrovės akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, akcijas nekeičiamos. (LR ABĮ 67 str. 1 d.) 

3.2.6.13. po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijos po reorganizavimo pasibaigiančios 

bendrovės akcininkams nebus skirstomos. (LR ABĮ 67 str. 2 d.) 

3.3. Kadangi apie reorganizavimą prijungimo būdu paskelbiama taip, kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse bei 65 

straipsnio 1 dalyje, tai yra:  

3.3.1. reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamos ne vėliau kaip 

pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje dieną; 

3.3.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas; 

3.3.3. Juridinių asmenų registro tvarkytojas informaciją apie gautas reorganizavimo sąlygas skelbia 

iki reorganizavimo pabaigos. Su šia informacija kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti 

neatlygintinai; 

3.3.4. kiekvienam po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudaroma galimybė susipažinti su įstatyme 

nurodytais dokumentais: reorganizavimo sąlygomis; UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 

„LITEXPO“ pakeistais įstatais; UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ ir UAB 

„Litexpo events“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais 

pranešimais; 

3.3.5. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ ir UAB „Litexpo events“ apie 

parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia atitinkamos bendrovės įstatuose 

nurodytame šaltinyje; 

4. PO REORGANIZAVIMO  VEIKSI ANTI  BENDROVĖ IR  PO 

REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANTI  BENDROVĖ  

4.1. Po Reorganizavimo tęsianti veiklą ir veiksianti bendrovė yra UAB Lietuvos parodų ir 

kongresų centras „LITEXPO“. 
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4.2. Po Reorganizavimo pasibaigsianti bendrovė yra UAB „Litexpo events“. 

4.3. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos UAB „Litexpo events“ 

įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, o UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras 

„LITEXPO“ – dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą. 

5. REORGANIZAVIMO  VYKDYMAS IR PABAIGA 

5.1. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas viešai paskelbiama Juridinių asmenų registro 

tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

5.2. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė ir Reorganizuojama bendrovė akcininkams ir 

kreditoriams ne trumpesnį kaip 30 dienų po viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų 

sudarymą laikotarpį sudarys galimybę patalpose, esančiose Laisvės pr. 5, Vilniaus m. sav., 

Vilniaus m. susipažinti su žemiau nurodytais dokumentais: 

5.2.1. Reorganizavimo sąlygomis; 

5.2.2. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų redakcija;  

5.2.3. Reorganizuojamos ir Dalyvaujančios reorganizavime bendrovių 3 paskutinių metų metinių 

finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais; 

5.3. Reorganizavimo sąlygų 5.2. p. nurodytų dokumentų kopijas akcininkai galės neatlygintinai 

gauti atitinkamos bendrovės buveinės patalpose. 

5.4. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos Reorganizavime 

dalyvaujanti bendrovė įgyja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą, o 

Reorganizuojama bendrovė – reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą. 

5.5. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditoriai savo 

reikalavimus gali pateikti nuo Reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki 

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdyba ir Reorganizuojamos bendrovės 

akcininkas priims sprendimą dėl reorganizavimo. 

5.6. Sprendimą dėl Reorganizavimo prijungimo būdu ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) 

dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas 

Reorganizavimo sąlygas, priims, Reorganizavimo sąlygas bei po Reorganizavimo 

veiksiančios Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės naują įstatų redakciją patvirtins 

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdyba (ši sąlyga taikoma jeigu nė vienas ar keli 

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės akcininkas (-ai), kuriam (-iems) priklausančios 

akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai 

Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas, 

nepareikalauja, kad būtų sušauktas Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės visuotinis 

akcininkų susirinkimas) ir Reorganizuojamos bendrovės akcininkas. 

5.7. Dokumentai, patvirtinantys Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės valdybos ir 

Reorganizuojamos bendrovės akcininko sprendimą dėl Reorganizavimo, ne vėliau kaip per 5 

dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo bus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

5.8. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

įregistruojami UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ dėl Reorganizavimo 

pakeisti įstatai. 
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5.9. Prijungiama bendrovė pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registro. 

5.10. Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, prijungus prie jos, kaip numatyta šiose 

Reorganizavimo sąlygose, Reorganizuojamą bendrovę, kuri kaip juridinis asmuo pasibaigs, 

Reorganizavimo užbaigimo dieną perims visą Reorganizuojamos bendrovės turtą, teises bei 

pareigas, įskaitant ir Reorganizuojamos bendrovės finansinėse ataskaitose nenurodytą turtą, 

teises bei pareigas, ir tęs savo veiklą. 

6. PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGSIANČIOS  BENDROVĖS 

AKCIJŲ KEITIMO Į  PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS  

BENDROVĖS AKCIJAS TAISYKLĖS,  AKCIJŲ KEITIMO TVARKA, 

TERMINAI ,  SĄLYGOS  

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ yra vienintelė 

UAB „Litexpo events“ akcininkė ir reorganizavime dalyvaujanti bendrovė pagal Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. ir 70 str. 1 d., UAB Lietuvos parodų ir 

kongresų centro „LITEXPO“ turimos UAB „Litexpo events“ akcijos į po reorganizavimo 

veiksiančios UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrų „LITEXPO“ akcijas nekeičiamos. 

6.2. Reorganizavimo metu akcijos nėra keičiamos, todėl keičiamų akcijų kainų skirtumas 

akcininkams nesusidarys ir išmokamas nebus. 

7. REORGANIZAVIMO PRINCIPAI  IR TIKSLAI  

7.1. Reorganizavimo sąlygose numatyto Reorganizavimo pagrindinis principas – efektyvus, 

sklandus ir ekonomiškas Prijungiamos bendrovės, kuri po Reorganizavimo pasibaigia, viso 

turto, teisių ir pareigų perėjimas Veiksiančiai bendrovei, kuri po Reorganizavimo tęsia veiklą, 

vykdant skaidrią, numatančią tinkamą Bendrovių kreditorių ir akcininkų teisių apsaugą, 

prijungimo procedūrą, siekiant šių pagrindinių tikslų – efektyvaus, supaprastinto ir 

optimizuoto Bendrovių turto valdymo, siekiant užtikrinti racionalesnį žmogiškųjų išteklių 

panaudojimą.  

8. PRIJUNGIAMOS BENDROVĖS  TURTO, TEISIŲ  IR PAREIGŲ  

PERĖJIMAS VEIKSIANČIAI  BENDROVEI  

8.1. Prijungiamos bendrovės visas turtas, visos teisės ir pareigos, tame tarpe teisės ir pareigos 

pagal sandorius, pagal Reorganizavimo sąlygas pereina Veiksiančiai bendrovei bei 

Prijungiamos bendrovės sandoriai įtraukiami į Veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą 

pagal Perdavimo – priėmimo aktą. Perdavimo – priėmimo aktą sudarantys vienas ar keli 

dokumentai pasirašomi vienu metu ar atskirais laikotarpiais (dalimis). Jei Perdavimo – 

priėmimo aktą sudarys keli dokumentai, jo sudarymo data bus laikoma pirmojo iš tokių 

dokumentų pasirašymo data, nebent Perdavimo – priėmimo akte ar jo dalyje bus nurodyta 

kitaip.  

8.2. Visas Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, kurie atsiras po Reorganizavimo 

sąlygų sudarymo dienos, įskaitant turtą, teises ir pareigas, atsirasiančius pagal po 

Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos sudarytus sandorius, pereina Veiksiančiai 

bendrovei. 
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8.3. Pagal Perdavimo – priėmimo aktą Veiksiančiai bendrovei pereina ir į Veiksiančios bendrovės 

buhalterinę apskaitą įtraukiamas visas Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, 

nepriklausomai nuo to, ar tas turtas, teisės ir pareigos įvardinti Perdavimo – priėmimo akte, ar 

neįvardinti. Bet kuris Perdavimo – priėmimo akte pateiktas į Veiksiančios bendrovės 

buhalterinę apskaitą įtraukiamų Prijungiamos bendrovės turto, teisių ir/ar pareigų sąrašas nėra 

baigtinis, nebent Perdavimo – priėmimo akte būtų nurodyta kitaip.   

8.4. Pagal Perdavimo – priėmimo aktą Veiksiančiai bendrovei pereina ir į Veiksiančios bendrovės 

buhalterinę apskaitą įtraukiami visi Prijungiamos bendrovės sandoriai nepaisant to, ar tokie 

sandoriai įvardinti Perdavimo – priėmimo akte, ar neįvardinti. Jeigu imperatyvios Lietuvos 

Respublikos teisės aktų normos arba Reorganizuojamos bendrovės sudarytų sandorių sąlygos 

reikalauja tam tikrų prievolių perėmimui kitos prievolės šalies (kreditoriaus) sutikimo davimo 

momento, jeigu jis yra vėlesnis nei nustatytas Reorganizavimo sąlygose, jeigu toks sutikimas 

negaunamas, Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė dės visas pastangas, kad įgytų kaip 

galima artimesnes pagal turinį ir vertę prievoles. Bet kuris Perdavimo – priėmimo akte 

pateiktas į Veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukiamų Prijungiamos bendrovės 

sandorių sąrašas nėra baigtinis, nebent Perdavimo – priėmimo akte būtų nurodyta kitaip.  

8.5. Neapribojant 8.1., 8.2., 8.3. ir 8.4. straipsnių bendrumo, šiuo pažymima, kad pagal Perdavimo 

– priėmimo aktą Veiksiančiai bendrovei taip pat pereina: 

8.5.1. turtas, teisės ir pereigos, nepaisant to, ar jie numatyti Prijungiamos bendrovės finansinėse 

ataskaitose; 

8.5.2. teisės ir pareigos pagal Prijungiamos bendrovės sandorius; 

8.5.3. Prijungiamos bendrovės mokestinės prievolės ir mokestiniai nuostoliai, išskyrus nuostolius 

dėl vertybinių popierių ir/arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo, atsižvelgiant į 

Pelno mokesčio įstatymo 43 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas, kad Veiksianti bendrovė tęs 

Prijungiamos bendrovės veiklą ar veiklos dalį ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį; 

8.5.4. teisės valdyti, naudoti ir disponuoti Prijungiamos bendrovės grynaisiais ir negrynaisiais 

pinigais, įskaitant esančius sąskaitose bankuose, taip pat pačiomis sąskaitomis bankuose; 

8.5.5. darbo sutartys ir darbuotojų darbo santykiai tęsiasi Veiksiančioje bendrovėje tomis pačiomis 

sąlygomis, kokiomis tas darbuotojas dirbo Prijungiamoje bendrovėje, nebent darbuotojas ir 

Veiksianti bendrovė susitartų kitaip; 

8.5.6. iš kitų asmenų gauti leidimai ir/ar sutikimai, įskaitant Lietuvos Respublikos valstybės ar 

savivaldybių institucijų ar įstaigų išduotus bet kokio pobūdžio leidimus ir (ar) sutikimus bei 

teises ir pareigas pagal prašymus išduoti leidimus ir (ar) sutikimus. 

8.6. Nuo Perdavimo – priėmimo akto sudarymo momento Prijungiamos bendrovės materialus ir 

nematerialus turtas, teisės ir pareigos pereina Veiksiančiai bendrovei, įtraukiami į 

Veiksiančios bendrovės apskaitą ir tampa Veiksiančios bendrovei turtu, teisėmis ir pareigomis 

taip, lyg jie nuo pat pradžių būtų tokiais buvę, nepriklausomai nuo to, kada jos atsirado ar 

galėjo atsirasti ir ar jos yra įtrauktos į Bendrovės buhalterinę apskaitą, ar ne, išskyrus, jei 

teisės aktų imperatyviosios normos numato kitaip. 

8.7. Registruotino turto perėjimas Veiksiančiai bendrovei turi būti įregistruotas, jei toks 

įregistravimas privalomas pagal teisės aktų imperatyviąsias normas. Šis įregistravimas 

atliekamas nedelsiant po Perdavimo – priėmimo akto sudarymo, išskyrus, jei teisės aktų 

imperatyviosios normos nenumato kitaip. 
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8.8. Prijungiamos bendrovės sandoriai nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo laikomi 

Veiksiančios bendrovės sandoriais ir įtraukiami į Veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą 

taip, lyg jie nuo pat pradžių būtų tokiais buvę, išskyrus jei teisės aktų imperatyviosios normos 

ar šios Reorganizavimo sąlygos ar Perdavimo – priėmimo aktas numato kitaip, arba tokie 

sandoriai pasibaigia iki Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, tokiu atveju Veiksiančiai 

bendrovei pereina tokių sandorių rezultatas.  

8.9. Nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento teisės ir pareigos, kurios vėliau turėtų 

atsirasti Prijungiamai bendrovei, atsiranda Veiksiančiai bendrovei. 

8.10. Veiksiančios bendrovės visas turtas, teisės, pareigos ir sandoriai lieka Veiksiančioje 

bendrovėje niekaip neįtakoti, nepakeisti nei Reorganizavimo, nei Perdavimo – priėmimo akto 

sudarymo, ir juos tiek iki Perdavimo – priėmimo akto sudarymo, tiek ir po to Veiksianti 

bendrovė nepertraukiamai valdo, naudoja, disponuoja, įgyvendina ir vykdo taip, lyg nebūtų 

nei Reorganizavimo, nei Perdavimo – priėmimo akto sudarymo, išskyrus kiek tai aiškiai 

kitaip nurodyta šiose Reorganizavimo sąlygose ar Perdavimo – priėmimo akte (jo dalyse) ar 

sąlygota paties atitinkamo turto, teisių, pareigų ar sandorio. 

9. KREDITORI Ų TEISĖS REORGANIZAVIMO METU  

9.1. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės kreditorių teisės 

Reorganizavimo metu ginamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintomis nuostatomis. 

9.2. Apie parengtas Reorganizavimo sąlygas skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo 

leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. 

10. TEISĖS,  KURIAS PO REORGANIZAVIMO  VEIKSIANTI 

BENDROVĖ  SUTEIKIA AKCIJŲ  SAVININK AMS 

10.1. Vieninteliai Prijungiamos bendrovės išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus čekius ir vekselius, 

jei tokių būtų, yra tik Prijungiamos bendrovės paprastosios vardinės akcijos. Vieninteliai 

Veiksiančios bendrovės išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus čekius ir vekselius, jei tokių 

būtų, yra tik Veiksiančios bendrovės paprastosios vardinės akcijos. 

10.2. Po Reorganizavimo Veiksiančios bendrovės akcijos jų savininkams suteikia turtines ir 

neturtines akcininkų teises, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, 

kituose įstatymuose ir norminiuose teisės aktuose bei Veiksiančios bendrovės įstatuose, 

įskaitant Veiksiančios bendrovės įstatų pakeitimą. 

10.3. Kadangi, nei Prijungiama bendrovė, nei Veiksianti bendrovė nėra išleidusios obligacijų, todėl 

Reorganizavimo metu joks obligacijų keitimas nevyks, taip pat nebus suteikiamos jokios 

papildomos ar specialios teisės, kurios galėtų būti suteikiamos obligacijų savininkams dėl 

reorganizavimo. 

11. BENDROVIŲ  ORGANAMS  (ORGANŲ NARIAMS)  SUTEIKIAMOS 

SPECIALIOS TEISĖS  

11.1. Pagal Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną galiojančią Reorganizuojamos bendrovės įstatų 

redakciją numatyti bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas 
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(direktorius). Vadovo įgaliojimai bei darbo sutartis pasibaigs Reorganizuojamos bendrovės 

išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje. 

11.2. Veiksiančios bendrovės vadovui ar jo įgaliotam kitam asmeniui suteikiama teisė Veiksiančios 

bendrovės vardu sudaryti, pasirašyti ir pateikti Veiksiančios bendrovės įstatų pakeitimą bei 

kitus dokumentus, reikalingus Veiksiančios bendrovės įstatų pakeitimui įregistruoti LR 

Juridinių asmenų registre, taip pat Perdavimo – priėmimo aktą. 

11.3. Prijungiamos bendrovės vadovui ar jo įgaliotam kitam asmeniui suteikiama teisė 

Prijungiamos bendrovės vardu pasirašyti, sudaryti ir pateikti Perdavimo – priėmimo aktą. 

11.4. Po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės 

organų struktūra nesikeis, veiklą tęs Reorganizavimo sąlygų sudarymo metu veikianti valdyba 

ir vadovas (direktorius). 

11.5. Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir Reorganizuojamos bendrovės organai bei 

darbuotojai Reorganizavimo metu turi visas teises, kurias jiems suteikia įstatymai, sudarytos 

sutartys bei atitinkamos bendrovės įstatai. 

11.6. Veiksiančios bendrovės vadovui nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos iki 

Reorganizavimo pabaigos: 

11.6.1. suteikiamos visos Prijungiamos bendrovės vadovo teisės; 

11.6.2. suteikiama teisė pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui 

Veiksiančios bendrovės pakeistus įstatus bei kitus dokumentus, reikalingus Veiksiančios 

bendrovės pakeistiems įstatams įregistruoti, ir dokumentus, reikalingus Prijungiamai 

bendrovei išregistruoti, ar įgalioti kitą asmenį tai atlikti. 

12. REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PRIEDAI  

12.1. 2022 m. liepos 11 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ visuotinio 

akcininkų susirinkimo protokolas; 

12.2. 2022 m. liepos 11 d. UAB „Litexpo events“ vienintelio akcininko sprendimas; 

12.3. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ įstatų projektas 

 

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 
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