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Uždaroji akcinė bendrovė „Tikras tikslas“ ir

Uždaroji akcinė bendrovė „ NT Market“

SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

Šiose Reorganizavimo sąlygose vartojamos sąvokos, turi tokias reikšmes:

Bendrovės uždaroji  akcinė  bendrovė  „Tikras  tikslas“  ir  uždaroji
akcinė bendrovė „NT Market“ kartu, o „Bendrovės“ –
bet kuri jų atskirai.

Reorganizavimas tai pagal Civilinį kodeksą, akcinių bendrovių įstatymą
bei kitus atitinkamus norminius teisės aktus vykdomas
reorganizavimas, prijungiant UAB „Tikras tikslas“, kuri
po  reorganizavimo  baigs  savo  veiklą  kaip  juridinis
asmuo, prie UAB „NT Market“, kuri po reorganizavimo
tęs savo veiklą.

Reorganizavimo sąlygos reiškia  šias  UAB „Tikras  tikslas“  ir  UAB „NT Market“
reorganizavimo  sąlygas,  parengtas  ir  patvirtintas
akcininkų  susirinkimo  metu,  įskaitant  visus
reorganizavimo  sąlygų  priedus,  papildymus,
pakeitimus ir kitus dokumentus, kurie pridedami prie
šių reorganizavimo sąlygų ir yra jų neatsiejama dalis. 

Reorganizavimo užbaigimas reiškia  dienos,  kai  bus  įvykdytas  paskutinis  iš  šių
veiksmų,  pabaigą:  Juridinių  asmenų  registre  bus
įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB
„NT Market“ nauja įstatų redakcija, iš Juridinių asmenų
registro bus išregistruota UAB „Tikras tikslas“.

Reorganizavime dalyvaujanti reiškia  UAB  „NT  Market“,  duomenys  apie  kurią
Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 3.1.
punkte.

Reorganizuojama bendrovė reiškia  UAB  „Tikras  tikslas“,  duomenys  apie  kurią
Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienai nurodyti 3.2.
punkte.

Juridinių asmenų registro valstybės įmonė Registrų centras. 
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Uždaroji akcinė bendrovė „Tikras tikslas“ ir

Uždaroji akcinė bendrovė „ NT Market“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Reorganizavimo  tikslas  yra  vadovaujantis  LR  akcinių  bendrovių  įstatymo  bei  LR

Civilinio kodekso nuostatomis prijungti UAB „Tikras tikslas“, kuri po Reorganizavimo

baigia  savo  veiklą  ir  išregistruojama  iš  Juridinių  asmenų  registro,  prie  UAB  „NT

Market“, kuri perėmusi visą UAB „Tikras tikslas“ turtą, teises ir pareigas, tęsia veiklą.

1.2. Rengti  reorganizavimo  sąlygas  nuspręsta  2022  m.  birželio  29  d.  Reorganizavime

dalyvaujančios  bendrovės bei  Reorganizuojamos bendrovės vienintelio  akcininko –

Jūratės Andrijauskienės sprendimu (priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2)

1.3. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu bei

LR Civilinio kodekso antrosios knygos VIII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į kitų LR

teisės aktų reikalavimus.

1.4. Pagrindinis  Reorganizavimo  tikslas  yra  sumažinti  Bendrovių  veiklos  kaštus  ir

optimizuoti  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  veiklą,  prijungiant  prie  jos

Reorganizuojamos bendrovės turtą, pinigines lėšas bei su juo susijusias bendrovės

teises ir pareigas.

1.5. Sutinkamai su LR akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, Reorganizavimo

sąlygų  vertinimas  neatliekamas  ir  Reorganizavimo  sąlygų  vertinimo  ataskaita

nerengiama,  nes  tam  pritarė  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  ir

Reorganizuojamos  bendrovės  vienintelė  akcininkė,  savo  pritarimą  išreikšdama

akcininkų sprendimu. Reorganizavimo sąlygos yra apsvarstytos ir aprobuotos 2022 m.

liepos  15  d.  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  bei  Reorganizuojamos

bendrovės vienintelio akcininko – Jūratės Andrijauskienės sprendimu (priedas Nr. 3 ir

priedas Nr. 4)

1.6. Kartu  su  šiomis  Reorganizavimo  sąlygomis  yra  rengiamas  Reorganizavime

dalyvaujančios bendrovės įstatų pakeitimo projektas (priedas Nr. 5)

1.7. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, apie parengtas

Reorganizavimo  sąlygas  bus  viešai  paskelbta  Reorganizuojamos  bendrovės  ir

Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  įstatuose  nurodytuose  šaltiniuose  –  VĮ

Registrų  centro  leidžiamame  elektroniniame  leidinyje  „Juridinių  asmenų  vieši

pranešimai“ ir visiems Bendrovių kreditoriams pranešta raštu arba elektroninių ryšių

priemonėmis.

1.8. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8 dalimi, Reorganizavimo

sąlygos bus pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centro Juridinių

asmenų  registravimo  skyriui  –  ne  vėliau  kaip  pirmą  viešo  paskelbimo  apie

Reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną.

1.9. Vadovaujantis  akcinių  bendrovių  įstatymo  62  straipsnio  2  dalimi  Reorganizavime

dalyvaujančios  bendrovės  ir  Reorganizuojamos  bendrovės  vienintelis  akcininkas
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priims  sprendimą  dėl  Reorganizavimo  sąlygų  patvirtinimo,  taip  pat  pakeistų

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatų patvirtinimo.

2. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR TVARKA 

2.1. Reorganizavimo būdas: 

2.1.1.  Reorganizavimas  vykdomas  prijungimo  būdu  –  Reorganizuojamą  bendrovę

prijungiant prie Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuriai pereina visos

Reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos.

2.2.2.  Po  reorganizavimo Reorganizuojama bendrovė  pasibaigs,  o  Reorganizavime

dalyvaujanti bendrovė toliau tęs savo veiklą.

2.2. Reorganizavimo vykdymas:

2.2.1.  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  ir  Reorganizuojamos  bendrovės

įstatiniai kapitala yra visiškai apmokėti.

2.2.2.  Reorganizavime  dalyvaujanti  bendrovė  ir  Reorganizuojama  bendrovė  nėra

įgijusios  pertvarkomos,  Roerganizuojamos,  dalyvaujančios  Reorganizavime,

restruktūrizuojamos, bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statuso.

2.2.3. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos UAB „NT

Market“ įgyja Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės teisinį statusą, o UAB

„Tikras turtas“ – Reorganizuojamos bendrovės teisinį statusą.

2.2.4.  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  ir  Reorganizuojamos  bendrovės

kreditoriai  savo  reikalavimus  gali  pateikti  nuo  Reorganizavimo  sąlygų

paskelbimo  pirmos  dienos  iki  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  ir

Reorganizuojamos  bendrovės  vienintelis  akcininkas  priims  sprendimą  dėl

Reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir pakeistų Reorganizavime dalyvaujančios

bendrovės įstatų patvirtinimo.

3. INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIĄ BENDROVĘ IR
REORGANIZUOJAMĄ BENDROVĘ

3.1. Pagrindiniai Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės duomenys:

� Juridinio asmens pavadinimas - „NT Market“

� Juridinio asmens teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė

� Juridinio asmens buveinė – Liepų g. 24-11, Klaipėda

� Juridinio asmens kodas – 300647478
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� PVM mokėtojo kodas – LT100002967214

� Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – VĮ Registrų

centras Juridinių asmenų registras

� Akcininkai – Jūratė Andrijauskienė

� Įstatinis  kapitalas  –  2896  Eur  (du  tūkstančiai  aštuoni  šimtai  devyniasdešimt  šeši

eurai)

� Apmokėto  įstatinio  kapitalo  dydis  -  2896  Eur  (du  tūkstančiai  aštuoni  šimtai

devyniasdešimt šeši eurai)

� Akcijų skaičius – 100 akcijų

� Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 euro centai)

� Akcijų klasė – paprastosios vardinės akcijos

� Akcijų rūšis – materialiosios

� Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas

� Veiklos tikslas – pelno siekimas

� Pagrindinės ūkinės veiklos sritis – nekilnojamasis turtas

3.2. Pagrindiniai Reorganizuojamos bendrovės duomenys:

� Juridinio asmens pavadinimas - „Tikras tikslas“

� Juridinio asmens teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė

� Juridinio asmens buveinė – Liepų g. 24-11, Klaipėda

� Juridinio asmens kodas – 305372413

� PVM mokėtojo kodas – nėra PVM mokėtojas

� Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – VĮ Registrų

centras Juridinių asmenų registras

� Akcininkai – Jūratė Andrijauskienė

� Įstatinis  kapitalas  –  2896  Eur  (du  tūkstančiai  aštuoni  šimtai  devyniasdešimt  šeši

eurai)

� Apmokėto  įstatinio  kapitalo  dydis  -  2896  Eur  (du  tūkstančiai  aštuoni  šimtai

devyniasdešimt šeši eurai)

� Akcijų skaičius – 100 akcijų

� Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 euro centai)

� Akcijų klasė – paprastosios vardinės akcijos

� Akcijų rūšis – materialiosios

� Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas

� Veiklos tikslas – pelno siekimas

� Pagrindinės ūkinės veiklos sritis – nekilnojamasis turtas

4. PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIOS VEIKLĄ BENDROVĖS DUOMENYS

4.1. Pagrindiniai po reorganizavimo tęsiančios veiklą Bendrovės duomenys:

� Juridinio asmens pavadinimas - „NT Market“

� Juridinio asmens teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė
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� Juridinio asmens buveinė – Liepų g. 24-11, Klaipėda

� Juridinio asmens kodas – 300647478

� PVM mokėotojo kodas – LT100002967214

� Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – VĮ Registrų

centras Juridinių asmenų registras

� Akcininkai – Jūratė Andrijauskienė

� Įstatinis  kapitalas – 5792 Eur (penki  tūkstančiai  septyni  šimtai  devyniasdešimt du

eurai)

� Apmokėto  įstatinio  kapitalo  dydis  -  5792  Eur  (penki  tūkstančiai  septyni  šimtai

devyniasdešimt du eurai)

� Akcijų skaičius – 100 akcijų

� Vienos  akcijos  nominali  vertė  –  57,92  Eur  (penkiasdešimt  septyni  eurai  92  euro

centai)

� Akcijų klasė – paprastosios vardinės akcijos

� Akcijų rūšis – materialiosios

� Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas

� Veiklos tikslas – pelno siekimas

� Pagrindinės ūkinės veiklos sritis – nekilnojamasis turtas

5. REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS AKCIJŲ KEITIMO Į REORGANIZAVIME
DALYVAUJANČIOS BENDROVĖS AKCIJAS, SANTYKIS IR JO PAGRINDIMAS. AKCIJŲ

NOMINALINĖ VERTĖ

5.1. Reorganizavimo  sąlygų  sudarymo  dieną  Reorganizuojamos  bendrovės  įstatinis

kapitalas  yra  2896  Eur  (du  tūkstančiai  aštuoni  šimtai  devyniasdešimt  šeši  eurai),

padalintas  į  100  akcijų,  kurių  kiekvienos  nominali  vertė  yra  28,96  Eur  (dvidešimt

aštuoni eurai 96 euro centai).

5.2.  Reorganizavimo  sąlygų  sudarymo dieną  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės

įstatinis kapitalas 2896 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai),

padalintas  į  100  akcijų,  kurių  kiekvienos  nominali  vertė  yra  28,96  Eur  (dvidešimt

aštuoni eurai 96 euro centai).

5.3. Prie  Reorganizavime  dalyvaujančios  bendrovės  prijungiant  Reorganizuojamą

bendrovę akcijų skaičius nebus keičiamas, tačiau vienos akcijos nominalioji vertė bus

didinama iki 57,92 Eur (penkiasdešimt septyni eurai 92 euro centai).

6. MOMENTAS, NUO KURIO REORGANIZUOJAMOS BENDROVĖS TURTAS, TEISĖS IR
PAREIGOS PEREINA REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAI BENDROVEI

6.1. Visas  Reorganizuojamos  bendrovės  turtas  ir  pareigos  įskaitant  Reorganizuojamos

bendrovės teises ir pareigas pagal sandorius, pereina Reorganizavime dalyvaujančiai
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bendrovei ir yra įtraukiama į Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę

apskaitą  Reorganizuojamos  bendrovės  išregistravimo  ir  Juridinių  asmenų  registro

dienos pabaigoje šių Reorganizavimo sąlygų pagrindu, papildomai nepasirašant tai

patvirtinančių priėmimo-perdavimo aktų.

6.2. Nuo Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos

Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei pereina teisė valdyti, naudoti ir disponuoti

Reorganizuojamos  bendrovės  banko  sąskaitose  esančias  lėšas.  Reorganizuojamos

bendrovės sąskaitos uždaromos ir pinigai (jei tokių yra) pervedami į Reorganizavime

dalyvaujančios bendrovės sąskaitas.

6.3. Reorganizavime  dalyvaujanti  bendrovė  perima  visą  Reorganizuojamos  bendrovės

turtą,  teises ir  pareigas,  įskaitant,  bet neapsiribojant,  Reorganizuojamos bendrovės

finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises  ir  pareigas,  taip

pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas,

kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės

aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei

delspinigius už Reorganizuojamos bendrovės veiklą iki šios bendrovės išregistravimo

iš Juridinių asmenų registro dienos.

6.4.  Visas  kitas,  aukščiau  nepaminėtas  Roerganizuojamos  bendrovės  turtas,  teisės  ir

pareigos, kuris paaiškėtų po Reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių

asmenų registro dienos, laikomi perėjusiais Reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei

šiose sąlygose nustatyta tvarka.

6.5. Reorganizuojama bendrovė, sudarydama sandorius laikotarpiu nuo Reorganizavimo

sąlygų paskelbimo iki Reorganizavimo užbaigimo, informuos kitą sandorio šalį apie

savo teisinį statusą bei teisių ir/ar pareigų perdavimą Reorganizavime dalyvaujančiai

bendrovei pagal šias Reorganizavimo sąlygas.

6.6. Po Reorganizavimo veiklą tęsianti Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė perims visas

teises  ir  pareigas  pagal  visas  sutartis,  bei  užtikrins  Projektų  veiklų  tęstinumą,  jų

rodiklių  pasiekimą,  Projektų metu  įgyto/sukurto  turto  tinkamą naudojimą bei  kitų

sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.

6.7. Reorganizuojama bendrovė Reorganizavimo sąlygų parengimo dienai neturi teisminių

ginčų LR teismuose, kuriuose dalyvauja kaip ieškovas, atsakovas arba tretysis asmuo.

7. KREDITORIŲ TEISĖS REORGANIZAVIMO METU

7.1. Bendrovių  kreditorių  teisės  reorganizavimo  metu  ginamos  vadovaujantis  Civilinio

kodeksu bei Akcinių bendrovių įstatymu.
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7.2. Apie  Reorganizavimo  sąlygų  sudarymą  bus  vieną  kartą  viešai  paskelbta  Registrų

centro leidžiamame informaciniame leidinyje“ Juridinių asmenų vieši  pranešimai“  ir

pranešta visiems Bendrovių kreditoriams raštu ir/arba elektroninių ryšių priemonėmis.

8. TURTINĖS IR NETURTINĖS AKCININKŲ TEISĖS

8.1. Po  reorganizavimo  užbaigimo  UAB  „NT  Market“  akcininkui  suteikiamos  teisės,

numatytos  Akcinių  bendrovių  įstatyme  ir  UAB  „NT  Market“  įstatuose.  Po

reorganizavimo  tęsiančios  veiklą  UAB  „NT  Market“  nauja  įstatų  redakcija  bus

tvirtinama Reorganizavimo sprendimu ir notariškai.

8.2.  Po  reorganizavimo  veikiančios  UAB  „NT  Market“  valdymo  struktūra  bei  valdymo

organų  nariai  nesikeičia.  Savo  veiklą  tęs  valdymo  organai  –  visuotinis  akcininkų

susirinkimas  bei  Bendrovės  vadovas  –  UAB  „NT  Market“  direktorius.  UAB  „Tikras

tikslas“ vadovo įgalinimai pasibaigia UAB „NT Market“ įstatų įregistravimu Juridinių

asmenų registre dieną.

9. REORGANIZAVIMO UŽBAIGIMAS

9.1. Reorganizavimas laikomas baigtu nuo reorganizavimo užbaigimo momento, t.y. nuo

to momento, kai:

9.1.1. Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Reorganizavimo tęsiančios veiklą

Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės nauja įstatų redakcija.

9.1.2. Iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota Reorganizuojama bendrovė.

UAB „Tikras tikslas“ vienintelis akcininkas            _________________________          Jūratė Andrijauskienė

UAB „NT Market“ vienintelis akcininkas               _________________________          Jūratė Andrijauskienė
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PRIEDAI

1. UAB „Tikras tikslas“ vienintelio akcininko sprendimas „Dėl UAB „Tikras tikslas“

reorganizavimo prijungimo būdu prie UAB „NT Market“.

2. UAB  „NT  Market“  vienintelio  akcininko  sprendimas  „Dėl  UAB  „NT  Market“

dalyvavymo reorganizavimo procese prijungiant UAB „Tikras tikslas“.

3. UAB  „Tikras  tikslas“  vienintelio  akcininko  sprendimas  „Dėl  pritarimo

reorganizavimo sąlygoms ir įstatų pakeitimui“.

4. UAB  „NT  Market“  vienintelio  akcininko  sprendimas  „Dėl  pritarimo

reorganizavimo sąlygoms ir įstatų pakeitimui“.

5. UAB „NT Market“ įstatų projektas.
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