AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ IR AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS
LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPO
REORGANIZAVIMO SĄLYGOS
Šias akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto
depo reorganizavimo sąlygas 2021 m. rugsėjo 28 d. kartu parengė akcinės bendrovės „Lietuvos
geležinkeliai“ ir akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo valdybos, gavusios akcinės
bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo
visuotinių akcininkų susirinkimų (vienintelių akcininkų) pritarimus, kaip tai toliau detaliau apibrėžta ir
nurodyta šiose Reorganizavimo sąlygose.
1.

SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Reorganizavimo sąlygose šios sąvokos turi šias reikšmes:
1.1.1. „Bendrovė“ reiškia akcinę bendrovę „Lietuvos geležinkeliai“ ir akcinę bendrovę
Vilniaus lokomotyvų remonto depas kiekvieną atskirai.
1.1.2. „Bendrovės reorganizavimo sprendimas“ reiškia akcinės bendrovės „Lietuvos
geležinkeliai“ ir akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo reorganizavimo
sprendimą kiekvieną atskirai.
1.1.3. „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ reiškia akcinę bendrovę Vilniaus lokomotyvų
remonto depą, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą akcinę bendrovę, kurios
registruotos buveinės adresas Švitrigailos g. 39, 03209, Vilnius, Lietuvos Respublika,
juridinio asmens kodas 126280418, įregistruotą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų
registre.
1.1.4. „Vilniaus lokomotyvų remonto depo reorganizavimo sprendimas“ reiškia Vilniaus
lokomotyvų remonto depo vienintelio akcininko sprendimą dėl Vilniaus lokomotyvų
remonto depo reorganizavimo, Vilniaus lokomotyvų remonto depą prijungiant prie
Lietuvos geležinkelių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje
numatytu prijungimo būdu, kuriuo taip pat patvirtinamos Reorganizavimo sąlygos ir, jei
to reikia ar tai tikslinga, ir (ar) reikalaujama pagal taikomus įstatymus, išsprendžiami kiti
klausimai, susiję su Reorganizavimu.
1.1.5. „Prijungiama bendrovė“ reiškia akcinę bendrovę Vilniaus lokomotyvų remonto depą.
1.1.6. „Priėmimo-perdavimo aktas“ reiškia Vilniaus lokomotyvų remonto depo viso turto,
teisių ir pareigų perdavimo Lietuvos geležinkeliams aktą, sudarytą pagal šias
Reorganizavimo sąlygas ir kurio pagrindu Lietuvos geležinkeliai perima visą šį Vilniaus
lokomotyvų remonto depo turtą, teises ir pareigas.
1.1.7. „Reorganizavimas“ reiškia Bendrovių reorganizavimą, kuomet Vilniaus lokomotyvų
remonto depas pasibaigia be likvidavimo procedūros, ją prijungiant prie Lietuvos
geležinkelių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu
prijungimo būdu, kuriai, pagal šias Reorganizavimo sąlygas, pereina visos Prijungiamos
bendrovės turtas, teisės ir pareigos.
1.1.8. „Reorganizavimo sąlygos“ reiškia šias Vilniaus lokomotyvų remonto depo ir Lietuvos
geležinkelių reorganizavimo sąlygas.
1.1.9. „Lietuvos geležinkeliai“ reiškia akcinę bendrovę „Lietuvos geležinkeliai“, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą akcinę bendrovę, kurios registruotos buveinės
adresas Geležinkelio g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas
110053842, įregistruotą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.
1.1.10. „Lietuvos geležinkelių reorganizavimo sprendimas“ reiškia Lietuvos geležinkelių
vienintelio akcininko sprendimą dėl reorganizavime dalyvaujančių Lietuvos geležinkelių,
kurio pasėkoje, Vilniaus lokomotyvų remonto depas prijungiamas prie Lietuvos
geležinkelių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu
prijungimo būdu, taip pat patvirtinamos Reorganizavimo sąlygos ir, jei to reikia ar tai
tikslinga, ir (ar) reikalaujama pagal taikomus įstatymus, išsprendžiami kiti klausimai,
susiję su Reorganizavimu.

1.1.11. „Vadovo pranešimas“ reiškia Bendrovės vadovo raštu sudarytą pranešimą
atitinkamos Bendrovės akcininkams bei kitos Bendrovės vadovams apie esminius
Bendrovės turto, teisių ir pareigų pasikeitimus laikotarpiu nuo Reorganizavimo sąlygų
parengimo iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti
Bendrovės reorganizavimo sprendimą, dienos.
1.1.12. „Veiksianti bendrovė“ reiškia po Reorganizavimo tęsiančią veiklą Bendrovę –
Lietuvos geležinkeliai.
1.2. Reorganizavimo sąlygose žodžiai, vartojami vienaskaita, gali, kur iš konteksto taip išplaukia,
apimti daugiskaitą, ir atvirkščiai. Panašiai, vyriškos giminės žodžiai gali, kur iš konteksto taip
išplaukia, apimti moterišką giminę, ir atvirkščiai. Reorganizavimo sąlygose esantys
pavadinimai ir turinys įtraukti tik patogumo dėlei ir neturi jokios įtakos Reorganizavimo sąlygų
prasmei ar aiškinimui. Kiekvieną kartą, kai Reorganizavimo sąlygose vartojami žodžiai „apima“
ar „įskaitant“ ir panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „tuo neapsiribojant“.
2.

INFORMACIJA APIE BENDROVES

2.1. Informacija apie Reorganizavime dalyvaujančius Lietuvos geležinkelius:
Bendrovės pavadinimas:
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
Bendrovės teisinė forma:
akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė:
Geležinkelio g. 16, Vilnius, Lietuvos
Respublika
Bendrovės kodas:
110053842
Registras, kuriame kaupiami ir
VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro
saugomi
duomenys
apie
Vilniaus filialas
bendrovę:
Bendrovės įstatinis kapitalas:
1 059 282 833,04 eur
Apmokėtas įstatinis kapitalas:
1 059 282 833,04 eur
Veiklos laikotarpis:
Neribotas
2.2. Informacija apie Reorganizuojamą Vilniaus lokomotyvų remonto depą:
Bendrovės pavadinimas:
Akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto
depas
Bendrovės teisinė forma:
akcinė bendrovė
Bendrovės buveinė:
Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuvos Respublika
Bendrovės kodas:
126280418
Registras, kuriame kaupiami ir
VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro
saugomi
duomenys
apie
Vilniaus filialas
bendrovę:
Bendrovės įstatinis kapitalas:
19 017 318,06 eur
Apmokėtas įstatinis kapitalas:
19 017 318,06 eur
Veiklos laikotarpis:
Neribotas
2.3. Visos Vilniaus lokomotyvų remonto depo akcijos (100 proc.) priklauso Lietuvos geležinkeliams,
t. y. Lietuvos geležinkeliai yra vienintelis Vilniaus lokomotyvų remonto depas akcininkas.
3.

REORGANIZAVIMO BŪDAS IR REORGANIZAVIMO TEISINĖS SĄLYGOS

3.1. Reorganizavimo būdas:
3.1.1. Reorganizavimas vykdomas Vilniaus lokomotyvų remonto depą prijungiant prie Lietuvos
geležinkelių prijungimo būdu, nustatytu Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje.
Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prijungimas – tai vieno ar
daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos
reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

3.1.2. Reorganizavimas atitinka 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio
įstatymo Nr. IX-675, kaip pakeista ir papildyta, 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)“.
3.1.3. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 41 str., Reorganizavimui
taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 42 str. nuostatos. Pagal Pelno
mokesčio įstatymo 42 str., pelno mokesčio tikslais Prijungiamai bendrovei perleidžiant
jos turtą Veiksiančiai bendrovei, Prijungiamos bendrovės turto vertės padidėjimas
nelaikomas jos pajamomis, ir atitinkamai Veiksiančiai bendrovei gavusiai nuosavybėn
atitinkamą turtą, to turto įsigijimo kaina yra jo įsigijimo kaina, buvusi iki to turto perėjimo
nuosavybėn Prijungiamoje bendrovėje.
3.2. Reorganizavimo teisinės sąlygos:
3.2.1. Bendrovių įstatiniai kapitalai (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai
apmokėti.
3.2.2. Reorganizavimo sąlygas 2021 m. rugsėjo 28 d. parengė Vilniaus lokomotyvų remonto
depo valdyba ir Lietuvos geležinkelių valdyba kartu, 2021 m. rugsėjo 24 d. gavę Vilniaus
lokomotyvų remonto depo vienintelio akcininko pritarimą, taip pat 2021 m. rugsėjo 13 d.
gavę Lietuvos geležinkelių vienintelio akcininko pritarimą.
3.2.3. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Bendrovių pateikta informacija.
3.2.4. Bendrovės nėra įgijusios likviduojamos įmonės statuso.
3.2.5. Kadangi visos Vilniaus lokomotyvų remonto depo akcijos nuosavybės teise priklauso
Lietuvos geležinkeliams, vykdomas supaprastintas Bendrovių Reorganizavimas, kaip tai
nustatyta Civilinio kodekso 2.103 straipsnyje bei Akcinių bendrovių įstatymo 65
straipsnio 2 dalies 3 punkte, 70 straipsnio 1 dalyje, t. y.:
3.2.5.1. parengtos siauresnės apimties Reorganizavimo sąlygos (netaikomi Akcinių
bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai);
3.2.5.2. audito įmonė neįvertina Reorganizavimo sąlygų, nerengia Reorganizavimo
sąlygų vertinimo ataskaitos, atitinkamai tokia ataskaita nėra pateikiama
Bendrovėms ir su tokia ataskaita nėra galimybės susipažinti, o taip pat Bendrovių
akcininkams nėra būtinybės išreikšti sutikimą, kad būtų nevertinamos
Reorganizavimo sąlygos bei parengta Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita
(netaikomos Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys ir
netaikomas Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 4 punktas);
3.2.5.3. nerengiamos Lietuvos geležinkelių valdybos ir Vilniaus lokomotyvų remonto
depo valdybos
išsamios rašytinės ataskaitos, atitinkamai su tokiomis
ataskaitomis nėra galimybės susipažinti (netaikomas Akcinių bendrovių įstatymo
64 straipsnis ir netaikomas Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 5
punktas);
3.2.5.4. reorganizuojamo Vilniaus lokomotyvų remonto depo akcijos nėra keičiamos į po
Reorganizavimo veiksiančių Lietuvos geležinkelių akcijas (netaikomos Akcinių
bendrovių įstatymo 67 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys);
3.2.5.5. nerengiami Bendrovių tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (taikoma Akcinių
bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta išimtis);
3.2.5.6. Bendrovių vadovai neprivalo pateikti informacijos vieninteliam akcininkui apie
esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Bendrovių reorganizavimo
sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje
numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos, taip pat
kiekvienos Bendrovės vadovas apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus
bendrovėje neturi informuoti kitų Bendrovių vadovų, kad šie apie tai galėtų

pranešti šių Bendrovių akcininkams (netaikomos Akcinių bendrovių įstatymo 65
straipsnio 5 ir 6 dalys).
4.

PO REORGANIZAVIMO PASIBAIGIANTI BENDROVĖ IR PO REORGANIZAVIMO
VEIKSIANTI BENDROVĖ

4.1. Po Reorganizavimo pasibaigianti bendrovė yra Vilniaus lokomotyvų remonto depas.
4.2. Po Reorganizavimo veiksianti ir tęsianti veiklą bendrovė yra Lietuvos geležinkeliai.
4.3. Nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo sąlygų parengimą dienos Vilniaus lokomotyvų
remonto depas įgyja reorganizuojamos bendrovės statusą, o Lietuvos geležinkeliai –
dalyvaujančios reorganizavime bendrovės statusą.
5.

REORGANIZAVIMO VYKDYMAS IR PABAIGA

5.1. Apie Reorganizavimo sąlygų parengimą, Bendrovės ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų
iki Bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti Bendrovės
reorganizavimo sprendimą, viešai paskelbia Bendrovių įstatuose numatyta tvarka ir praneša
visiems atitinkamos Bendrovės kreditoriams raštu.
5.2. 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.ltg.lt ir https://vlrd.lt/lt/uab/ bei nurodo jų paskelbimo šiose interneto
svetainėse datą.
5.3. Reorganizavimo sąlygose numatytas Reorganizavimas vykdomas, jei priimami visi Bendrovių
reorganizavimo sprendimai.
5.4. Bendrovių reorganizavimo sprendimai priimami ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) dienų
ir ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo viešo paskelbimo apie Reorganizavimo
sąlygų parengimą dienos.
5.5. Juridinių asmenų registro tvarkytojui negali būti teikiami dokumentai dėl Reorganizavimo
pakeistų Lietuvos geležinkelių įstatų įregistravimo bei dokumentai dėl Vilniaus lokomotyvų
remonto depo išregistravimo, jei ir kol:
5.5.1. iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų nėra gauti visi
leidimai ir (ar) sutikimai, be kurių Reorganizavimas negalimas, jeigu tokie leidimai ir (ar)
sutikimai privalomi pagal įstatymų imperatyviąsias teisės normas;
5.5.2. nėra papildomai užtikrintas bet kurios Bendrovės prievolių įvykdymas to reikalaujančiam
atitinkamos Bendrovės kreditoriui įstatymų nustatyta tvarka, taip pat iki teismo sprendimo
įsiteisėjimo, jeigu teismo nagrinėjamas ginčas dėl prievolių įvykdymo papildomo
užtikrinimo, jeigu taip numato įstatymų imperatyviosios teisės normos.
5.6. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti
Reorganizavime dalyvaujančių Lietuvos geležinkelių įstatai.
5.7. Prijungiama bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas pasibaigia nuo jos išregistravimo iš
Juridinių asmenų registro.
5.8. Juridinių asmenų registre įregistravus po Reorganizavimo veiksiančios pakeistus Lietuvos
geležinkelių įstatus, Lietuvos geležinkelių rekvizitai, duomenys Juridinių asmenų registre,
įstatinis kapitalas ir valdymo organų struktūra bei sudėtis nesikeis.
6.

REORGANIZAVIMO PRINCIPAI

6.1. Reorganizavimo sąlygose numatyto Reorganizavimo pagrindinis principas ir tikslas –
efektyvus, sklandus ir ekonomiškas Prijungiamos bendrovės, kuri po Reorganizavimo
pasibaigia, viso turto, teisių ir pareigų perėjimas Veiksiančiai bendrovei, kuri tęsia veiklą po
Reorganizavimo, 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.

7.

PRIJUNGIAMOS BENDROVĖS TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS VEIKSIANČIAI
BENDROVEI

7.1. Prijungiamos bendrovės visas turtas, teisės ir pareigos pagal Reorganizavimo sąlygas pereina
Veiksiančiai bendrovei Bendrovėms pasirašius Perdavimo-priėmimo aktą. Perdavimopriėmimo aktą sudarantys vienas ar keli dokumentai pasirašomi vienu metu ar atskirais
laikotarpiais (dalimis) ir įforminami įstatymų nustatyta tvarka. 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.
7.2. Visas Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, kurie atsiras po Reorganizavimo
sąlygų parengimo dienos, įskaitant turtą, teises ir pareigas, atsirasiančius pagal po
Reorganizavimo sąlygų parengimo dienos sudarytus sandorius, pereina Veiksiančiai
bendrovei.
7.3. Prijungiamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos pagal Perdavimo-priėmimo aktą pereina
Veiksiančiai bendrovei bei Prijungiamos bendrovės sandoriai įtraukiami į Veiksiančios
bendrovės buhalterinę apskaitą nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento, jei
įstatymų imperatyviosios teisės normos ar Reorganizavimo sąlygos nenumato kitaip.
7.4. Pagal Priėmimo-perdavimo aktą Veiksiančiai bendrovei pereina visas Prijungiamos bendrovės
turtas, teisės ir pareigos nepaisant to, ar toks turtas, teisės ir (ar) pareigos įvardinti Priėmimoperdavimo akte, ar neįvardinti. Bet kuris Priėmimo-perdavimo akte pateiktas Prijungiamos
bendrovės turto, teisių ir (ar) pareigų sąrašas nėra baigtinis.
7.5. Pagal Priėmimo-perdavimo aktą Veiksiančiai bendrovei pereina ir į Veiksiančios bendrovės
buhalterinę apskaitą įtraukiami visi Prijungiamos bendrovės sandoriai nepaisant to, ar tokie
sandoriai įvardinti Priėmimo-perdavimo akte, ar neįvardinti. Bet kuris Priėmimo-perdavimo akte
pateiktas į Veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukiamų Prijungiamos bendrovės
sandorių sąrašas nėra baigtinis.
7.6. Neapribojant 7.1, 7.2, 7.3, ir 7.4 straipsnių bendrumo, šiuo pažymima, kad pagal Priėmimoperdavimo aktą Veiksiančiai bendrovei taip pat pereina Prijungiamos bendrovės:
7.6.1. turtas, teisės bei pareigos, nepaisant to, ar jie atspindėti Prijungiamos bendrovės
finansinių ataskaitų rinkinyje;
7.6.2. teisės ir pareigos pagal Prijungiamos bendrovės sandorius;
7.6.3. Prijungiamos bendrovės mokestinės prievolės ir mokestiniai nuostoliai (laikantis
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 43 str. nuostatų ir reikalavimų);
7.6.4. teisės valdyti, naudoti ir disponuoti Prijungiamos bendrovės grynaisiais ir negrynaisiais
pinigais, įskaitant esančius sąskaitose bankuose, taip pat pačiomis sąskaitomis
bankuose;
7.6.5. darbo sutartys, ir darbuotojo darbo santykiai tęsiasi Veiksiančioje bendrovėje tomis
pačiomis sąlygomis, kokiomis tas darbuotojas dirbo Prijungiamoje bendrovėje, nebent
darbuotojas ir Veiksianti bendrovė susitartų kitaip;
7.6.6. iš kitų asmenų gauti leidimai ir (ar) sutikimai, įskaitant Lietuvos Respublikos valstybės
ar savivaldybių institucijų ar įstaigų išduotus leidimus ir (ar) sutikimus.
7.7. Priėmimo-perdavimo aktas sudaromas (visi jį sudarantys dokumentai pasirašomi) pasirašomi
ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Bendrovės reorganizavimo sprendimą
priėmė paskutinė iš Bendrovių.
7.8. 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 Prijungiamos bendrovės ar Veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą,
ar ne, išskyrus jei teisės aktų imperatyviosios normos numato kitaip.
7.9. Registruotino turto, teisių ir (ar) pareigų perėjimas Veiksiančiai bendrovei turi būti įregistruotas,
jei toks įregistravimas privalomas pagal įstatymų imperatyviąsias teisės normas. Šis

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

8.

įregistravimas atliekamas nedelsiant po Priėmimo-perdavimo akto sudarymo, išskyrus jei
įstatymų imperatyviosios teisės normos numato kitaip.
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 numato kitaip, arba tokie sandoriai pasibaigia iki Perdavimopriėmimo akto pasirašymo, tokiu atveju Veiksiančiai bendrovei pereina tokių sandorių
rezultatas.
Nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento teisės ir pareigos, kurios vėliau turėtų
atsirasti Prijungiamai bendrovei, atsiranda Veiksiančiai bendrovei.
Veiksiančios bendrovės visas turtas, teisės, pareigos ir sandoriai lieka Lietuvos
geležinkeliuose 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.
Po Reorganizavimo Veiksianti bendrovė turi teisę atlikti bet kuriuos darbo organizavimo
pakeitimus, kuriuos ji laiko būtinais ir (ar) pageidautinais.
TEISĖS, KURIAS PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BENDROVĖ SUTEIKIA AKCIJŲ
SAVININKUI

8.1. Vieninteliai Prijungiamos bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra tik Prijungiamos bendrovės
paprastosios vardinės akcijos, kurios visos nuosavybės teise priklauso Lietuvos
geležinkeliams.
8.2. Vieninteliai Lietuvos geležinkelių išleisti vertybiniai popieriai yra tik jos paprastosios vardinės
akcijos.
8.3. Po Reorganizavimo Veiksiančios bendrovės akcijos jų savininkams suteikiama turtines ir
neturtines akcininkų teises numatytas Akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir
norminiuose teisės aktuose bei Veiksiančios bendrovės įstatuose, įskaitant Veiksiančios
bendrovės įstatų pakeitimą.
8.4. Prijungiamos bendrovės akcijos yra anuliuojamos, o Lietuvos geležinkelių akcininkai turės tiek
pat Lietuvos geležinkelių akcijų, kiek turėjo iki Reorganizavimo.
8.5. Lietuvos geležinkelių akcininkai neįgis jokių naujų Lietuvos geležinkelių akcijų ar kitų Lietuvos
geležinkelių išleistų vertybinių popierių, jų nuosavybės teise turimos akcijos išliks tos pačios,
nepakitusios ir nepertraukiamai valdomos tiek iki Reorganizavimo, tiek ir po jo taip, lyg nebūtų
nei Reorganizavimo, nei Perdavimo-priėmimo aktų sudarymo, išskyrus kiek tai aiškiai kitaip
nurodyta šiose Reorganizavimo sąlygose.
9.

BENDROVIŲ ORGANAMS (ORGANŲ NARIAMS) SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

9.1. Lietuvos geležinkelių vadovui ar jo įgaliotam kitam asmeniui suteikiama teisė Lietuvos
geležinkelių vardu sudaryti, pasirašyti ir pateikti pranešimą, Lietuvos geležinkelių įstatų
pakeitimą bei kitus dokumentus, reikalingus Lietuvos geležinkelių įstatų pakeitimui įregistruoti
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, taip pat Perdavimo-priėmimo aktą.
9.2. Prijungiamos bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo vadovui ar jo įgaliotam kitam
asmeniui suteikiama teisė Prijungiamos bendrovės vardu pasirašyti, sudaryti ir pateikti
Prijungiamos bendrovės pranešimą, Perdavimo-priėmimo aktą bei kitus dokumentus,
reikalingus Juridinių asmenų registrui išregistruoti Vilniaus lokomotyvų remonto depą.
9.3. Lietuvos geležinkelių vadovui nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento iki
Reorganizavimo pabaigos taip pat suteikiamos visos Prijungiamos bendrovės vadovo teisės.

Lietuvos geležinkeliai vardu

Vilniaus lokomotyvų remonto depo
vardu

_________________________
Mantas Bartuška
Generalinis direktorius

__________________________
Albertas Bajorinas
Generalinis direktorius

